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Starostův sloupek
Při pohledu na rozpočet zjistíme, že město vydává
nemalé částky na zpracování projektů a v návaznosti
na ně na žádosti do jednotlivých výzev z tzv. „bruselských a ministerských peněz“, které jsou do
jednotlivých krajů přerozdělovány i prostřednictvím
regionálního operačního programu. Do čtrnáctého
března tak budou podány žádosti na rekonstrukci
středu náměstí, bývalého pivovaru na Bělidle, na
vybudování parku u škol, který je součástí
plánovaného areálu pro volný čas a jehož součástí by
měl být v budoucnu rovněž již avizovaný bazén, na
zateplení spojené s výměnou oken a střech v ZŠ
Fantova a ve všech třech mateřských školách, na
opravy a rekonstrukce místních komunikací a další z
oblasti školské, zájmové i životního prostředí.
Celkem v této fázi budeme žádat o dotace v částce Velikonoce jsou oslavou příchodu jara, ale mají také silný duchovní význam.
188 milionů korun.
Samotný název je odvozen od Velké noci, kdy byl vzkříšen Kristus a jeho
Potud, než se začteme do částek vyčleněných pro vzkříšení se stalo předobrazem spásy. Na obrázku je detail pozoruhodného
jednotlivé výzvy, je to v pořádku. Zádrhel je v tom, oltáře Božího hrobu z děkanského chrámu sv. Petra a Pavla v Kaplici.
že alokované částky pro Jihočeský kraj zas tak
vysoké nejsou a při předpokládaném všeobecném převisu
Přijďte do knihovny
výzev se získání dotace může v některých případech stát
Městská knihovna Kaplice se v březnu opět zapojí do
zbožným přáním zastupitelstva. Skutečností zůstává, že se
celostátní akce BMI, nebo-li Březen – měsíc Internetu.
město na potencionální získávání dotací připravilo
V březnových dnech všem našim návštěvníkům nabízíme:
s dostatečným předstihem a bude projekty předkládat na
Celý měsíc bude trvat čtenářská amnestie (upomínky a
jednotlivé výzvy i v dalších kolech.
sankční poplatky zdarma). V týdnu od 10. do 14. března
I když určitě bude v březnu jaro ťukat na dveře, tak občas
můžete přijít surfovat na Internet v obou odděleních knihovny
vlezeme za kamna. Proto si dopřejte setkání s knihou, oním
zdarma.
Noví čtenáři, jež se k nám v tomto týdnu přijdou
nepřekonatelným fenoménem poznání i proto, že březen, coby
zapsat,
získají
zdarma zápisné na dobu jednoho roku. Ve
„Měsíc knihy“, má trvalou hodnotou.
čtvrtek 13. března mohou navštívit knihovnu všichni, tedy také
A při sledování výkonů aktérů prezidentské volby jsem nabyl
nečtenáři, na Den otevřených dveří, prohlédnout si knihovnu či
přesvědčení, že bez potíží vydržíme i klimatické změny.
zeptat
se na cokoliv, co je o knihovně zajímá. Ve dnech 5.
Mějte se dobře.
března
a 12. března od 9.00 hodin do 17.00 hodin proběhne
Ferdinand Jiskra
zaškolení na Internetu Nebojte se Internetu – přijďte k nám.
V oddělení pro děti vyhlásíme soutěž O nejhezčí záložku do
knihy. Březen - měsíc Internetu ukončíme 28. března
nocováním dětí v knihovně při akci zvané Noc s Andersenem.
zvou knihovnice

MAŠKARNÍ bál pro děti
9. března / 14.00 hodin
Kulturní dům Kaplice
Soutěže pro děti, písničky, tancování v maskách.
Soutěž o nejhezčí masku, jako host přijede dětská hvězdička
známá z televizních seriálů. Diskotéka …
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Co je CZECH POINT?
Od l. ledna 2008 je možné
získat na městském úřadě
ověřené výpisy z informačních
systémů veřejné správy na
jednom místě. V rámci projektu CZECH POINT (Český
Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál) bylo vytvořeno pracoviště garantované
služby, kde má občan možnost získat na počkání ověřené
výpisy, jak z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku,
obchodního rejstříku, tak i výpis z rejstříku trestů. Za tuto
službu zaplatí správní poplatek 50,- (respektive) 100,- Kč za
každou stránku výpisu.
Tato služba má výrazně zjednodušit a zrychlit služby,
poskytované občanům státní správou, až do konečné fáze
projektu, kdy bude občanům umožněno vyřizovat a
projednávat většinu svých záležitostí i z domova prostřednictvím internetu.
Pracoviště označené modrým logem CZECH POINT najdete
v budově radnice v I. patře vlevo (matrika).
Václav Malík, tajemník úřadu

KULTURNÍ NABÍDKA
březen
OBRAZY: L. F. Mathis
Každý měsíc jeden obraz českého malíře, žijícího v Německu.

Vestibul Kina Kaplice
1. březen, sobota

od 19.00 hodin

MAŠKARNÍ BÁL / TJ SPARTAK
Rozpustilý ples inkognito a v maskách…

Kulturní dům Kaplice
7. březen, pátek

od 14.00 hodin (?)

OSLAVY MDŽ
Pořádá Sdružení důchodců SVÉPOMOC.

Kulturní dům Kaplice
9. březen, neděle

od 14.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Zábavný pořad se soutěžemi, písničkami, diskotékou a s překvapením
- zajímavým hostem - dětskou hvězdou známou z televizních seriálů.
Soutěž o nejhezčí masku.
Program připravuje: profesionální “Studio pod sítí” z Kladna.
Kulturní dům Kaplice
Vstupné děti 10,- Kč/ dospělí 30,- Kč

11. březen, úterý

od 18.00 hodin

ON THE ROAD – na cestě
JEMEN, šťastná země
Cestovatelská beseda s cestovatelem Mírou Jenčíkem.

Kino Kaplice
15. březen, sobota

Vstup 20,- Kč
od 20.00 hodin

COUNTRY SHOW Vládi Růžičky
Hrají: Harley (Kaplice), Tuláci (Český Krumlov)
Tancují: Anonym (Kaplice), Širák ( Velešín)

Kulturní dům Kaplice
16. březen, neděle

Lokomotiva v barvách českého fotbalového
týmu bude projíždět i Kaplickým nádražím
Od konce února tohoto roku dní můžete na železniční dráze
mezi Lincem a Českými Budějovicemi zahlédnout rychlík s
lokomotivou v barvách českého národního fotbalového týmů
s motivem české vlajky, postavou fotbalisty a fanoušky s
transparenty. Rakouská lokomotiva Taurus 1216 patří do řady
nejrychlejších lokomotiv na světě držících rychlostní rekord
357 km/hod. Tento design vznikl v depu v hornorakouském
Linci.
Zdroj: Tiskové oddělení Českých drah, a.s.

Den otevřených dveří 10. 3.
v MŠ Nové Domovy
Mateřská škola Kaplice, Nové Domovy zve v pondělí 10.
března v době od 8.00 do 15.00 hodin rodiče a děti a širokou
veřejnost k prohlídce naší školky. V letošním školním roce
jsme oslavili 50 let školy, 20. prosince 1957 byla škola
slavnostně předána městu, od 5. – 8. března se školka
přestěhovala a dne 10. března 1958 byl zahájen provoz.
Tímto zveme všechny, kteří do školky chodili, nebo sem vodili
děti, aby se přišli podívat a zavzpomínat. Těšíme se na Vaší
návštěvu. Zápis do MŠ proběhne v měsíci dubnu.
Hana Voglová, ředitelka

Vstup 70,- Kč
od 17.00 hodin

EXFANTA - koncert k 10. výročí založení skupiny s hosty:
trio ŽALMAN, Jíšová, Hlaváč,
NEZMAŘI a Pěvecký sbor Kaplice
Zazní folkové písně a spirituály.

Kulturní dům Kaplice
18. březen, úterý

od 16.30 hodin

ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ
Kaple sv. Josefa a Barbory
21. března, pátek

od 21.00 hodin

DISCO SHOW – Dámská jízda
Večer zaměřený převážně na dámy! Prvních 200 dívek obdrží
dárek při vstupu! Losování o kosmetické balíčky a další… Dj: Mr. Vee

Kulturní dům Kaplice

Připravuje se 24. dubna:
STRAKONICKÝ
DUDÁK
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Kulturní dům Kaplice
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
březen

25. úterý

19.00 hodin

26. středa
20.00 hod.

3. pondělí
20.00 hod.

4. úterý
20.00 hod.

5. středa
20.00 hod.

10. pondělí
11. úterý
20.00 hod.

12. středa
20.00 hod.

17. pondělí
17.30 hod.

18. úterý
29. středa
20.00 hod.

24. pondělí
20.00 hod.

Krimi thriller USA
156 min.
AMERICKÝ GANGSTER
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z
nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a o
obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena.
Režie: R. Scott. Hrají: D. Washington, R. Crowe
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Thriller Česko/Rumunsko
92 min.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Sjezd nebezpečné Černé řeky se stává nerovným
soubojem s divokým přírodním živlem i
hranicemi vlastních možností. Režie: F. Renč.
Hrají: J. Langmajer, F. Blažek, R. Aprodu
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Romantické drama USA
137 min.
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Filmová adaptace románu G. G. Márqueze. Jak
dlouho by jste byli ochotni čekat na lásku? Celých
padesát jedna let jako Florentino na svou
Ferminu? Režie: M. Newell. Hrají: J. Leguizamo,
J. Bardem, L. Harring
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno
Akční thriller Francie/USA
100 min.
HITMAN
Po celém světě panuje násilí. Hitman alias Agent
47 byl zrozen jako nástroj pro zabíjení těch, kteří
to způsobují. Režie: X. Gens. Hl.role: T. Olyphant
Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Akční drama USA
110 min.
JÁ, LEGENDA
Je zřejmě poslední živý člověk na zemi mezi těmi,
z nichž virus nadělal hladové stvůry, plížící se
nocí … Režie: F. Lawrence. Hrají: W. Smith, S.
Richardson, E. Thompson
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Příběh pro celou rodinu / ČESKÉ ZNĚNÍ 108 min.
KOUZELNÁ ROMANCE
Pohádková princezna je zlou královnou
přemístěna do našeho současného světa. Po jejích
stopách vyráží zamilovaný princ, zákeřný sluha a
také jedna mluvící veverka. Režie: K. Lima. Hrají:
A. Adams, P. Dempsey, S. Surandon
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Česká komedie
100 min.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích,
hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která
skončila málem jako bitva u Waterloo. Režie: D.
Klein. Hrají: B. Polívka, J. Somr, Z. Adamovská,
J. Budař, J. Čvančarová
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Horor Nový Zéland/USA
116 min.
30 DNÍ DLOUHÁ NOC
Příběh obyvatel aljašského městečka, nad kterým
třicet dní nevyjde slunce, zato jej navštíví upíři.
Režie: D. Slade. Hrají: J. Hartnett, B. Foster
Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno

29. sobota

16.00 hodin

31. pondělí
20.00 hod.

Dobrodruž. komedie/Fr / ČESKÉ ZNĚNÍ 117 min.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich
čarovného elixíru se mladý Gal Alafolix vydá do
Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, ale i
srdce princezny Iriny. Režie: F. Forestier. Hrají:
G. Depardieu, A. Delon, C. Cardinale, M.
Schumacher
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Český film - komedie
95 min.
CHYŤTE DOKTORA
Gynekologa Michala dostihne nevěra a musí řešit
zapeklitou situaci manželského trojúhelníku. Svůj
perný den prožije hned ve třech variantách…
Režie: M. Dolenský. Hrají: T. Vilhelmová, M.
Malátný, I. Janžurová, V. Javorský, P. Landovský
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno
Pásmo pohádek pro nejmenší
60 min.
BROUČCI
Královna Koloběžka I., Broučci a Berušky se
hněvají, Janínek v mlze, Broučci z roští …
Vstup 20,- Kč
Český dokumentární film
119 min.
OBČAN HAVEL
Zákulisí politických i soukromých dramat
prezidentského období Václava Havla. Režie: P.
Koutecký, M. Janek. Hrají: V. Havel, B. Clinton,
J. Tříska, M. Jagger…
Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

Na duben 2008 v kině připravujeme: HRDINOVÉ A
ZBABĚLCI, ALVIN A CHIPMUNKOVÉ,
MONSTRUM, POSLEDNÍ VLAK, POKÁNÍ …

Zapojte se při „Čarodějnicích“
Infocentrum Kaplice svolává všechny,
kteří by se zapojili či dokonce rádi
zapojili do vytváření, zpestřování a
oživování kulturních (nebo turistických)
akcí pro širokou veřejnost (vzpomeňte
na Čarodějnice, Dny dětí, dětské
maškarní bály…), kde je více než prima
mít větší tvůrčí podpůrný tým.
Konkrétně se blíží „Čarodějnice“ (30.
dubna) a tak se obracím na ty, jenž by
se
rádi
podíleli
na
letošních
Čarodějnicích, vymýšlením nápadů,
pomocí s různými hravými úkoly pro
čarodějky a čaroděje (soutěžní úkoly), vyráběním malé
čarodějnice, lampionový průvod atd. ... Máte-li nápady, máte-li
čas, nebo jenom chuť, rádi vás uvítáme. Na věku nezáleží,
takže to platí pro dospělé i děti! Čím vás bude více, tím lépe.
Sraz v Infocentru (budova kina na Linecké) ve čtvrtek 6.
března v 16.00 hodin nebo zajděte kdykoliv do Infocentra,
případně napište na e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
red
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Putování za červenou růží
Přijměte pozvánku na zajímavou akci Veterán Car Clubu Kaplice,
která odstartuje tento měsíc.

Veterán Car Club Kaplice má jako
aktivní člen ACČR (Asociace
Clubu České Republiky) zájem na
rozvoji autoturistiky v Jihočeském
kraj a tento zájem letos rozehraje
ve formě veteránských auto – moto
soutěží o putovní pohár.
Soutěže budou směřovány na
putování po hradech a zámcích a
zajímavostech, spjatých s rodem
Vítkovců. Šlechtický rod Vítkovců
byl počtem synů rozdělen na pět
větví a my se chceme každý rok
zaměřit na jednu z větví tohoto
rodu. V letošním roce nás čeká
putování za Vítkem z Rožmberka,
jenž měl v erbu červenou růži na
stříbrném poli. To znamená, že navštívíme některá z
následujících míst: Rožmberk, Velešín, Dívčí Kámen, Pořešín,
Louzek, Červený Dvůr, Kvítkův Dvůr, Zvíkov, Soběslav a
Nové Hrady.
Všechny etapy proběhnou formou orientační soutěže a po
každé soutěži bude následovat průběžné vyhodnocení. Na
konci poslední etapy bude vyhlášen celkový vítěz, kterému
bude předán putovní pohár s jeho jménem.
Soutěže budou probíhat v následujících dnech:

Jízda sněženek (22. 3.), Květen lásky čas (24. 5.), Sraz
veteránů všech značek (5. - 6. 7.), Kaplické slavnosti
(30. 8.) a Jízda sv. Václava (27. 9.)
Časový harmonogram soutěží: od 8.00 - 9.30 hodin příjem
vozidel, mezi 9.45 – 10.00 rozprava, v 10.00 hodin start
soutěže. Příjem vozidel bychom rádi uspořádali na místním
koupališti (je zatím v jednání). Odtud bychom se všichni
společně přesunuli na náměstí, kde by měl při jednotlivých
etapách proběhnout start do soutěže. Jakékoliv změny budou
vždy upřesněny na našich internetových stránkách
www.vcckaplice.cz. Máme možnost zajistit pro účastníky také
ubytování.
Našich veteránských akcí se může zúčastnit každý, kdo má
auto/moto jakékoliv značky do roku výroby 1982 (vozidlo
nemusí byt registrováno jako veterán). Pokud projeví zájem o
soutěž i motorista s mladším vozidlem, jsme ochotni mu
umožnit soutěžit, ale samozřejmě bez možnosti se umístit. Naší
snahou je rozšířit počet zájemců o veterány a vše co k tomu
patří a tím zachránit a zrekonstruovat co nejvíce našich
„starých“ pokladů.
S. Šebek, člen klubu VCC Kaplice

Poděkování dosavadním sponzorům:
Správa domů města Kaplice, Feroprodej, ADM Jiří Mášl,
město Kaplice, PJ-Tech Pavel Jouza, Alex - Vladimír Kadlec,
Auto-pneu servis Novák Samek.

Exfanta renesančně i folkově
Skupina Exfanta působí na Kaplicku již 10 let. Na Květnou neděli 16.
3. ji v kulturním domě od 17.00 hodin čeká společný koncert
s Nezmary a triem Žalman, Jíšová, Hlaváč. Požádali jsme vedoucí
skupiny Lenku Menšíkovou, aby nám Exfantu přiblížila:

Kdy vznikla skupina Exfanta, co bylo podnětem a jaký byl
vývoj skupiny?
Skupinu jsem založila v roce 1997 při příletosti 1. ročníku
Dětské Porty v Českém Krumlově. Byla vytvořena z žáků 9.
třídy ZŠ Fantova v Kaplici. Již od začátku jsme se zaměřovali
na vícehlas, měli jsme ale také nástrojový doprovod – kytary,
housle, dokonce i saxofon a trubku. Postupem času se
obměňoval repertoár i členové. Začali jsme začleňovat vlastní
úpravy spirituálů, které jsme zpívali bez instrumentálního
doprovodu.
Jaké úspěchy jste zaznamenali?
V roce 1998 jsme získali tři prvenství v Dětské Portě v Českém
Krumlově (různé kategorie). V stejném roce jsme se zúčastnili
festivalu „Krumlovský medvěd“ v Českém Krumlově a také
jsme zpívali na otevřené scéně kaplického parku spolu se
skupinou Nezmaři. V roce 2002 jsme zpívali na Folkové růži
v Jindřichově Hradci a zúčastnili jsme se folk & country
festivalu Zahrada v Náměšti na Hané, kde jsme získali druhé
místo v divácké soutěži, která nám umožnila bezplatně natočit
CD ve Vyšším Brodě. CD jsme nazvali Černošské spirituály a
renesanční písně.
Pokud se nemylím, vydali jste nedávno druhé CD?
Ano, bylo to na jaře 2007 a vydali jsme ho tentokrát společně
s Pěveckým sborem Kaplice, založeným roku 2004. Na tomto
CD se objevuje již výhradně renesanční hudba. Nazvali jsme
jej Renesanční popěvky, evropská hudba 16. století. Repertoár
nám tedy zvážněl a posunul se do oblasti staré hudby.
Kde získáváte staré notové záznamy, jak vytváříte repertoár?
V dnešní době je to jednodušší, mnoho hudebních materiálů lze
najít na Internetu. Z počátku jsme hledávali v hudebních
knihovnách, např. v Praze nebo v Českých Budějovicích. Díky
Internetu se občas dostaneme k několika verzím skladeb,
snažíme se co nejčastěji zpívat v původních jazycích; francouzštině, španělštině, angličtině… Největší radost jsem měla
z písně Tourdion, což je pravděpodobně původní verze znamé
„Markytánky.“
Kdo krom vás jako zakladatelky zpívá v Exfantě dnes?
Z původních členů zůstali Josef Menšík a Jiří Havelka.
Sopranistku Janu Perníkovou jsme si našli v Českém Krumlově
a letos začneme spolupracovat s Romanem Muškou.
Na 16. března chystáte koncert, pár slov k němu…
Velkou radost nám udělal koncert z 2. září 2008, kde jsme
pozvali všechny členy skupiny, kteří kdy s námi zpívali a tento
koncert jsme si opravdu užili. Trochu se nám zastesklo po
folkovějším žánru a proto vznikl nápad pozvat skupinu
Nezmaři a Žalmana a zazpívat si zase folkově. Kulturní a
informační centrum Kaplice nám vyšlo vstříc a umožnilo nám
tento společný koncert k výročí našeho založení uspořádat.
Vedle Nezmarů, tria Žalman, Jíšová, Hlaváč a Exfanty zazpívá
i Pěvecký sbor Kaplice a to spirituály a například již zmíněný
Tourdion.
Tak si nenechte tento podvečer plný písniček ujít!
red

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 3.
čísla 20. 2. 2008. Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 380 311 388, 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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Podnikání bez překážek

Velikonoční
bohoslužby

Cílem tohoto projektu je podpora
začínajících podnikatelů z několika cílových
skupin, které se rozhodnou vyřešit tíživou
situaci v podobě nezaměstnanosti zahájením
podnikatelské činnosti. Projekt je určen
osobám starším 45 let; ženám po mateřské
dovolené; osobám zdravotně postiženým;
absolventům všech typů škol; dlouhodobě
nezaměstnaným.
Aktivity projektu:
* Vzdělávací kurz pro začínající podnikatele
(15 dní)
* Vzdělávací kurz pro začínající podnikatele
(3 - 4 dny)
* Individuální poradenství v BENEFIT
kontaktních místech v Jihočeském kraji
* Účební materiál – Podnikání bez překážek,
skripta Podnikání bez překážek, pracovní
část Podnikání bez
* Poskytování příspěvků přímé podpory
účastníkům projektu (tj. Příspěvek na
dopravu (jízdné))
* Realizace publicity.

Kaplice; kostel sv. Petra a
Pavla, kostel sv. Floriána
Sobota 15. března Diecézní setkání
mládeže v Českých Budějovicích
Odjezd od fary v 8.00 hodin do Č.
Budějovic (návrat kolem 17.00 hod.)
Neděle 16. března „Květná neděle“
Památka Kristova slavného vjezdu do
Jeruzaléma. Mše sv. v 9.30 hodin.

Úterý 18. března
Rozjímání o křížové cestě Kristově
V kostele od 17.30 hodin, rozjímaní
s diapozitivy.

Středa 19. března Růžencové rozjímání o Kristově utrpení
Kostel, od 17.30 hodin, s diapozitivy.

Čtvrtek 20. března „Zelený čtvrtek“

Ambity u jednoho ze zastavení křížové
cesty Kristovy na Via Dolorosa v arabské
čtvrti Jeruzaléma.
red

Památka poslední večeře Kristovy s
učedníky, mše svatá v kostele od 18.30
hodin. Společná večeře na faře od 19.45
hodin. Rozjímání v „Getsemanské
zahradě“ od 21.00 do 22.00 hodin v
malém kostele sv. Floriána.

Pátek 21. března „Velký pátek“

Realizace projektu – vzdělávání (15 dní):

Památka Kristova ukřižování, rozjímání křížové cesty v kostele od
8.00 hodin. Velkopáteční obřady v kostele od 18.30 hodin.

Témata: Podnikání bez překážek (6 hodin - jeden den),
Nezaměstnanost (6 hodin - jeden den), Co je to podnikání
(živnostenské právo) (12 hodin - dva dny), Pracovní právo (6 hodin jeden den), Povinnosti podnikatele (6 hodin - jeden den), Poradenská
místa pro podnikatele (6 hodin - jeden den), Marketing (12 hodin dva dny), Management (12 hodin - dva dny), Komunikace (12 hodin dva dny), Základy společenského chování (6 hodin - jeden den),
Závěrečný test (6 hodin - jeden den), Individuální poradenství od
lektorů (30 hodin)

Den, kdy Kristovo tělo odpočívalo v hrobě. Kostel otevřen k soukromé modlitbě od 9.00 do 19.00 hodin. Oslava zmrtvýchvstání
Krista - noční bohoslužba v kostele od 20.00 hodin.

Realizace projektu – vzdělávání (3 - 4dny):

Středa 19. března Společná večeře farníků na faře

Témata: Podnikání bez překážek + Co je to podnikání (živnostenské
právo) (2 + 4 hodiny – jeden den), Povinnosti podnikatele +
Poradenská místa pro podnikatele (4 + 2 hodiny - jeden den),
Podnikatelský plán (6 hodin – jeden den), Závěrečný test (3 hodiny –
půl dne).

Sobota 22. března „Bílá sobota“

Neděle 23. března Velikonoční neděle
Mše sv. v 9.30 hodin. (odpoledne zřejmě v 17.00 hod. koncert)

Blansko; kostel sv. Jiří
Od 18.00 hodin, pak od 20.00 do 21.00 hodin modlitební bdění.

Pátek 21. březen Rozjímání křížové cesty
V kostele od 17.00 hodin, rozjímání s diapozitivy.
Pondělí 24. března „Velikonoční pondělí“ - Mše sv. v 9.30 hod.

Realizace projektu – poradenství:

Omlenička; kostel sv. Jana Nepomuckého

* nabídka vzdělávacích seminářů pro začínající podnikatele; *
poradenství v oblasti podpor podnikání; * poradenství v oblasti
legislativních
změn;
* poradenství v oblasti zpracování
podnikatelského plánu a životopisu; * poradenství v oblasti práce
s tiskopisy; * práce s osobním počítačem; * možnost bezplatného
využívání PC místa; * poskytování kontaktů na významné instituce
(HK ČR, JHK, ÚP, městské úřady, živnostenské úřady, FÚ, celní
úřady, instituce zabývající se odborným poradenstvím ve vztahu k
podnikání) s popisem jejich činnosti; * informace o volných
nebytových prostorech; * informace o potencionálních dodavatelích a
odběratelích; * monitoring podpor podnikání; * propagace výrobků a
služeb začínajících podnikatelů; * zprostředkování prodeje výrobků a
služeb začínajících podnikatelů.

Neděle 23. března Velikonoční neděle - Mše sv. v 8.00 hodin.

BENEFIT kontaktní místo: administruje a vyplácí přímou
podporu účastníkům projektu, uskutečňuje vzdělávací kurz (3 4 dny), nabízí poradenství. (Projekt je finančně podpořen
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky).
Otevírací doba: pondělí, středa: 8:00 – 16:00 hodin,
úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 hodin, pátek: neúřední den
Kontakt: Alena Přibylová, BENEFIT kontaktní místo Č. Krumlov,
Kaplická 436, 381 01 Český Krumlov. Tel., fax: +420 380 727 162,
724 613 964, pribylova@bwo-mercury.com

Zajímavá kultura v okolí
1. března - Novohradská číše
Mezinárodní taneční soutěž v Hotelu Máj Nové Hrady. Od 10.00
hodin soutěž, od 19.00 hodin Galavečer (semifinále a finále soutěže).
Předprodej vstupenek: Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
tel. 386 362 195, Nové Hrady.

7. března – Večer pro ženy
Vystoupení taneční skupiny Taniša, taneční školy orientálních tanců
Amirah, promítání filmu TAJNOSTI, občerstvení z Augustiniánských
vinných sklepů. Kinosál v Borovanech od 19.00 hodin.

15. - 16. března - Velikonoční inspirace
Prodejní výstava Klubu tradic a Petry Baštýřové. Výstava je otevřena
mezi 9.00 až 18.00 hodinou v přístavbě radnice v Borovanech.

16. března – Taneční zábava s Babouky
Od 14.00 hodin v KD Beseda v Českých Velenicích. Pořádá Senior
klub. Vstupné 100,- Kč.

23. března - Velikonoční koncert TRIO ANTICO
Úpravy skladeb světoznámých skladatelů. V zrekonstruovaném sále
v západním křídle zámku v Borovanech. Od 18.00 hodin.
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Masopust 2008
2. února oživila náměstí masopustní koleda. Průvod masek,
tanec koledníků a zabijačkové
pochoutky přilákaly na náměstí
mnoho místních. Je sympatické, že
se i v dnešní přemodernizované
době uchovávájí staré tradice...

PROGRAM DDM Kaplice
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009

březen / www.ddmkaplice.cz
1. 3.
4. 3.
6. 3.
6. 3.
20. 3.
20. 3.

21. 3.
26. 3.
27. 3.

JUDO – turnaj mladších žáků v tělocvičně ZŠ Fantova
Začátek v 9.00 hodin.
Keramika pro děti ze ŠD
PUZZLE turnaj – zábavné odpoledne pro děti ze ŠD
Basketbal hoši – okrskové kolo AŠSK
Křížem krážem po papíře! - program pro děti
1. stupně ZŠ, začínáme v 9.00 hodin v herně DDM
Přivítáme JARO! – podvečerní program pro malé
keramiky z DDM, spojený s přenocováním v DDM
Velikonoční dílna – tvořeníčko, barvení kraslic…
Nutno se nahlásit a uhradit poplatek 20,- Kč, do 19. 3.
v DDM u p. Petry Hromkové.
Basketbal hoši - okresní kolo AŠSK
Stolní tenis – okresní kolo AŠSK
V měsíci březnu pokračuje

tvořivá soutěž pro děti ZŠ – „Velikonoce“
* výtvarné ztvárnění námětu * literární ztvárnění námětu
Svá dílka /technika a forma bez omezení / odevzdávejte v DDM
Kaplice do 19. března 2008 paní Janě Srogončíkové.

Pátrání podle staré fotky
Neznámé datum návštěvy
Emila Zátopka v Kaplici
Fotografie, kterou si můžete vedle
textu prohlédnout, pochází z besedy
se žáky v tělocvičně školy, a vedle
Emila Zátopka je zde i tehdejší
ředitel Osmileté střední školy
v Kaplici /Omlenická ulice/ Karel
Kozlík (na snímku vpravo). Snímek
pochází někdy z období 1953 - 1960
a pokud by se někdo poznal mezi
dětmi, mohl by mi pomoci upřesnit
přesnější datum Zátopkovy návštěvy. Díky za pomoc.
Pavel Mörtl

Literární soutěž
Literární soutěž o buřinku rady Vacátka vyhlášená
Nakladatelstvím J&M Písek ve spolupráci s Asociací autorů
detektivní a dobrodružné literatury (AIEP) je vyhlášena pro
všechny, kteří rádi píší povídky s detektivní nebo
kriminalistickou zápletkou.
Podmínky soutěže:
* Musí se jednat o původní, dosud nikde neuveřejněnou
povídku s detektivní nebo krimi zápletkou. Maximální délka
povídky je 15 stran na počítači (30 řádků na stránku x 60
úhozů na řádek). Podmínkou je, aby se děj povídky odehrával
kdekoliv v Jihočeském kraji a v povídce se musí objevit
v nějaké podobě město Písek. Povídku s uvedením kontaktních
údajů (adresa + e-mail) je třeba zasílat poštou jednou v tištěné
podobě a jednou v digitální podobě (CD, disketa…) na adresu:
Nakladatelství J&M, Alšova 1733, Box 184, 397 01 Písek.
Každý autor obdrží potvrzení o přijetí povídky do soutěže na
svůj e-mail. Jednotlivé povídky budou posouzeny porotou
sestávající jak ze zástupců odborné tak i laické veřejnosti. Tři
nejlepší povídky budou vyhlášeny na říjnovém zasedání AIEP
v Písku v rámci Jihočeského krimifestivalu. Autor nejlepší
povídky získá finanční odměnu ve výši 5 000,- Kč, autoři
druhé a třetí povídky cenu věcnou.
Tři vítězné a další vybrané povídky budou připraveny ke
knižnímu vydání a každý z uveřejněných autorů obdrží
autorský
výtisk.
Povídky je třeba
doručit na adresu
Nakladatelství J&M
nejdéle do 15. 6.
2008.
Veškeré informace
k soutěži a jejímu
průběhu najdete na
internetových
stránkách AIEP a
nakladatelství J&M:
www.mvcr.cz/detektiv

www.jm-pisek.cz.
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Brána názorům otevřena ...
Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři
kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl
něco, co se ti líbilo, pak do „brány“ můžeš kdykoliv
vstoupit: chválou, kritikou, námětem do diskuse…
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum /
budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice.
Anonymy nezveřejňujeme.

Hra na schovávanou
Reaguji na příspěvek „Starostův sloupek“ v Kaplickém
Zpravodaji č. 12 z prosince 2007. Vedení města zde sděluje
autorům připomínek, nebo kritiky, že nebude reagovat na
zprávy, které jsou anonymní.
To má jistě své zásady a opodstatnění. Je jistě správné,
bojujeme-li za dobrou věc, nebát se nastavit svůj štít a
obhajovat své přesvědčení. Neznám obsah, ani úroveň všech
těchto e-mailů, prezentovaných na internetových stránkách
města. Dávám většinou přednost přímému jednání.
Přímé kontakty mezi lidmi mohou nejčastěji živit dobré
mezilidské vztahy. Anonymita má své neslušné, ale i ustrašené
důvody. Ne všichni ti slušní překonají ostych, obavy z postihu,
nebo podléhají marnosti svého snažení. Slušná a konstruktivní
komunikace, i když anonymní, lze brát na vědomí. Adresná
zpráva, článek, připomínka. či kritika vyžaduje vysvětlující
odpověď.
Článek „Kaplické zamyšlení“, zveřejněný v květnovém měsíčníku 2007 „Kaplický Zpravodaj“, měl přispět jako podnět k
veřejné diskusi s odborem životního prostředí MěÚ v Kaplici,
jak řešit dané problémy ve městě, jeho okolí a v přírodě.
Kromě řešení zde uvedených problémů, zvláště kolem tak
zvaného autobusového nádraží, zdůrazňoval též význam
aktivního přistupu občanů k poznání a ochraně přírody. Po
životě a zdraví jako prioritu v
lidském konání, což i zde
připomínám.
V dnešní uspěchané době, plné
změn a zvratů při zajištování
vlastní holé existence, nebo
naopak v honbě za bohatstvím a
postavením ve společnosti však
nezbývá většinou čas na to
nejdůležitější, co se nedá ničím
nahradit: Zachovávat kvalitu
mezilidských vztahů a rovnováhu
v přírodě. To většina lidí odsouvá
do podvědomí. Tíhu zodpovědnosti za ochranu přírody a kvalitu
životního prostředí ponechávají
na profesionálních institucích s
heslem: „Zadarmo ani kuře
nehrabe“.
Proto článek vyzýval též naše
občany a zvláště zdejší veřejné
činitele k podpoře v aktivizaci a
zakládání dobrovolných přírodovědných organizací a ochránců
přírody, které zde chybí. Jistě by
pomohly vnést i mezi naše
občany více povědomí zodpovědnosti a soucítění s naším
okolím a podpořily též práci

příslušných přírodovědných instituci.
Pro naše zájemece o tuto večejně prospěšnou činnost je velmi
obtížné i pro naše město též nepřínosné zapojovat svou aktivitu
ve vzdálených občanských sdruženích. Ochrana přírody a
životního prostředí je věcí nás všech, ať jsme profesně, či
zájmově zapojeni kdekoliv.
Všichhni jsme nakonec občané a záleží jen na každém, má-li
zájem rozvíjet i tyto občanské aktivity. Podnět k vzniku
takovýchto aktivit však může být úspěšný, garantují-li ho lidé
především v příslušném směru erudovaní s veřejně známou
autoritou.
Lze potom věřit, že i u nás se najdou občané, kterým není tato
otázka lhostejná a připojili se. Těžko je ale uvěřit, že malý
zájem o tyto aktivity pramení nejen z nezájmu občanů, ale též z
obav veřejných institucí o zkomplikování své práce.
Bohužel i přes výzvu odboru životního prostředí k veřejné
diskuzi nenašel adresný článek „Kaplické zamyšlení“
konkrétní adresnou odezvu.
Kromě aktivistky Hnutí Duha, organizované samozřejmě jak
jinak mimo Kaplici, zaujali ostatní k těmto otázkám polohu
mrtvého brouka.
Nikomu nepřišly uvedené problémy tak důležité, aby vyjádřil
své kladné, nebo záporné stanovisko. Nebo vysvětlil, jak to, či
ono je reálné a bude se řešit, nebo proč je to, či ono zbytečné,
nebo neuskutečnitelné.
Bude-li dále ochota odpovídat, nebo diskutovat na uvedená
témata a hlavně o konkrétních problémech z článku „Kaplické
zamyšlení“, lze osobně, nebo písemně komunikovat s odborem
životního prostředí, s autorem článku, nebo příspěvkem do
našeho časopisu.
Karel Opelka

Minikarneval
Jeden z letošních karnevalů pro děti připravil Dům dětí a mládeže
Kaplice a na konci února si tentokrát pozval nejmenší kaplické
ratolesti, oděné do krásných kostýmů, do sálu kulturního domu.
DDM děkuje maminkám za
pečlivost a nápaditost při přípravě
dětských masek.

Jaro
Pryč jsou chladná rána.
Zima už jen ztěží mává,
když nám sbohem dává.
Slunce už brzy ráno vstává
a svými paprsky skřivánkům
pírka pročesává
a ti zlehka pak,
vzlétnou až do oblak
a píseň jara zpívají.
Jaro je tady. Květy jívy
a sedmikrásek prokřehlým
včeličkám nabízejí
své vnady.
Jaro je tady. Už kvetou trnky
a třešňové sady. V řekách už
pstruzi se prohánějí
a blatouchy žluté koberce
pokládají. Jaro, čas lásky
a nového života, je zase tady.
Merhautová Marie
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Sociálně patologické jevy
Šikana II.
(varovné signály, jak postupovat, pokud je Vaše dítě šikanováno,
šikana a paragrafy, prevence šikany)

Varovné signály při šikanování:
Nikdo - žádný rodič nemá jistotu, že se jeho dítě nestane obětí šikany.
Existuje řada varovných signálů, podle kterých by rodiče měli
poznat, že s jejich dítětem není něco v pořádku.
Etoped Michal Kolář uvádí ve své knize Skrytý svět šikanování ve
školách "seznam" podezřelých projevů, které by měly rodičům
pomoci alespoň v základní orientaci. Zároveň také upozorňuje na to,
že jednotlivé projevy nemusejí mít vždy se šikanováním něco
společného, ale téměř jistě signalizují skryté volání o pomoc. Čím
více se jich objeví najednou, tím je pravděpodobnost šikany větší.

Mezi varovné signály patří:
* Dítě je zaražené, posmutnělé až depresivní, nemluví o tom, co se
děje ve škole.
* Špatně usíná, má poruchy spánku, zdají se mu hrůzostrašné sny.
* Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez
zájmu.
* Často navštěvuje lékaře, znenadání se objeví neomluvená absence.
* Domů přichází s potrhaným oblečením, poškozenými školními
pomůckami nebo bez nich.
* Často mu nevychází kapesné, ztrácí ho, požaduje další peníze.
* Dítě přichází domů vyhladovělé, i když dostává svačiny a obědy má
zajištěné.
* Nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění - odřeniny, modřiny,
lehký otřes mozku, naraženou kost nebo zlomeninu, popáleniny na
ruce apod.
* Vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce pokusí. (2)

trestný čin ublížení na zdraví (podle § 221)
trestný čin poškozování cizí věci (podle § 257)
trestný čin znásilnění (podle § 241), či pohlavního zneužívání (podle §
242).
K tomu, aby byl pachatel trestně odpovědný, musí být starší 15ti
let.(4) Dle zákona 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, děti
mladší 15ti let trestně odpovědné nejsou. Dopustí-li se dítě mladší 15ti
let činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná
k jeho nápravě, která jsou uvedená v §93 zákona č. 218/2003 Sb.:
1. dohled probačního úředníka
2. zařazení do terapeutického či jiného výchovného programu
3. nařízení ochranné výchovy
Dále může soud pro mládež upustit od uložení opatření, postačuje-li
k dosažení účelu zákona projednání činu dítěte před soudem pro
mládež nebo státním zástupcem (5).
Pokud k šikanování došlo v průběhu školního vyučování, nese plnou
odpovědnost škola. Prokáže-li se zanedbání některého pedagoga,
může být právně nebo pracovněprávně potrestán (4).

Prevence šikany:
Dětská agresivita je problém celosvětový a její prevence a řešení se
ve vyspělých státech stává předmětem výzkumných prací týmů
psychologů a speciálních pedagogů. Řešení, které by vedlo
k celospolečenskému vymýcení šikany, je velmi komplikované a
dlouhodobé. Je nutné začít s výchovou již od útlého věku,
vštěpovat dětem morální a společenská pravidla a vyžadovat
jejich dodržování.
Mezi možnosti, jak šikaně předcházet, patří:
* vytvoření atmosféry otevřenosti a vzájemné solidarity
* stanovení jasných pravidel chování v kolektivu
* stanovení postupů v případech násilí mezi dětmi
* pravidelné diskuse na téma tělesné, etnické či kulturní odlišnosti
* cílené sledování známek šikany (1)

Jak postupovat, pokud je Vaše dítě šikanováno:
Připusťme, že několik výše uvedených signálů ve Vás vzbudí určité
podezření, že by mohlo jít o šikanování Vašeho dítěte. Znovu
podotýkáme, že ideální stav nastane, když se Vám dítě svěří.
Pochvalte ho, povzbuďte, rozptylte jeho obavy o tom, že žaluje.
Přesvědčte ho, že mu chcete pomoci a to potom musíte dodržet. Jste
jeho jedinou nadějí, nesmíte zklamat. Odložte veškerou práci, není
nic důležitějšího, než situace Vašeho dítěte. Poskytněte dítěti
veškerou podporu.

Co tedy udělat:
1. Zjistěte od dítěte podrobně, co se stalo, kdy se to stalo a kde.
Vyptejte se, kdo všechno byl situaci přítomen. Je důležité, aby
rozhovor s dítětem probíhal v atmosféře důvěry a podpory.
2. Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze
školy, i za cenu, že se budete uvolňovat z práce).
3. Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil
šikanou. Neomlouvejte sebe, ani své dítě. Se svým zjištěním se v
první fázi dítěti nesvěřujte, ale zajistěte nápravu.
4. Hledejte, jak dítěti dále pomoci prostřednictvím příslušného
odborníka (např.: školní výchovný poradce, vedení školy, oddělení
sociálně-právní ochrany dětí, pedagogicko- psychologické poradny).(3)

Šikana a paragrafy:
Podle JUDr. PhDr. Oldřicha Choděry je pojem šikana v právní praxi
používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, které je namířeno
proti jinému subjektu a které útočí na jeho důstojnost". Není důležité,
zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou formou nebo hrozbou
násilí. Dále musí být splněny tyto podmínky:
1. pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního
trestného činu. 2. musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se
takového jednání a míra společenské nebezpečnosti. 3. jeho jednání
dosahuje intenzity uvedené v zákoně.
Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního
zákona a to jako:
trestný čin omezování osobní svobody (podle § 231)
trestný čin vydírání (podle § 235)
trestný čin útisku (podle § 237)
trestný čin loupeže (podle § 234)

Mgr. Jana Vráželová a Mgr. Karel Světlý

Seznam použitých zdrojů:
1) Drtilová, J. Šikana. Praha: Nadace Naše dítě, 2003
2) FOJTÍKOVÁ, Zuzana. Rodiče a šikana [online]. 2004 [cit. 2007-11-12].
Dostupný z WWW: http://www.sikana.org/.
3) Jak postupovat, když je dítě šikanováno [online]. [cit. 2007-11-12].
http://www.poradenskecentrum.cz/sikana-rodice.html.
4) Šikana a paragrafy [online]. 2007 [cit. 2007-11-12].
http://www.poradenskecentrum.cz/sikana-rodice.html.
5) Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Rádi bychom poděkovali…
Poděkování dobrovolných hasičů
SDH Pořešín děkuje všem firmám a živnostníkům, kteří
přispěli dárky do tomboly na náš ples, který se konal 26. ledna
2008.
výbor SDH Pořešín

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
Sborový dům Českobratrské církve evangelické, Pohorská 865

Čtvrtek 20. března v 18.00 hodin

Sederový večer
Názorné připomenutí židovských oslav Velikonoc
Náš host, Mgr. Mikuláš Vymětal, ThD., studoval mj. v Izraeli a nyní
působí jako farář pro mládež a na Institutu ekumenických studií při
ETF UK v Praze. Vstupné dobrovolné. Pořádá YMCA České
Budějovice, občanské sdružení, Křesťanské sdružení mladých lidí.
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Skutečnost

Druh příjmu

Rozpočet
upravený

Rozpočet
schválený

Druh výdaje

v tisících Kč
daň z příjmu fyzických osob ZČ
daň z příjmů fyzic. osob OSVČ
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnic. osob obec
daň z přidaté hodnoty
daň z nemovitostí
poplatek za znečištění ovzduší
poplatky za odnětí půdy a
lesních pozemků
ostatní daně
správní poplatky
místní poplatky
likvidace komunálního odpadu
ostatní odvody z vybraných
činností

Daňové příjmy celkem
příjmy z poskytování služeb
odvody příspěvkov. 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 dobývacího
prostoru
Formanské slavnosti 2006
-příspěvek
ostatní příjmy
dary
splátky půjček SF

v Kč

11 100
6 700
13 000
2 500
20 000
3 200
3

12 698
4 416
13 867
8 651
21 005
3 200
3

12 698 398,72
4 415 733,59
13 867 180,08
8 650 560,00
21 005 400,00
3 201 303,99
2 800,00

30
660
5 176
1 610
3 200

128
795
6 721
2 063
3 128

127 534,00
794 743,49
6 721 615,00
2 063 564,00
3 128 258,56

712

712 541,00

610

67 179
201
2 577
9 073
300
701
75
960

77 387 77 389 632,43

300

402
3 319
11 240
541
1 304
133
978
494
187
399

402 197,97
3 319 521,00
11 242 285,20
540 770,34
1 302 717,68
133 448,00
976 776,00
494 700,80
186 159,00
399 180,00

30

49

48 500,00

89
599
400
73

88 935,00
599 861,80
399 661,00
72 600,00

12
46

Nedaňové příjmy celkem

14 275

příjmy z prodeje bytů a domů
příjmy z prodej pozemků

6 000
17 000

6 075
739

6 075 227,00
739 110,00

23 000

6 814

6 814 337,00

19 224,76
12 492,00
258,00
24 311,00
1 374,00
834,00
1 692,00
247,00
5,00
3 237,24
6 513,00

19 224 766,00
12 492 000,00
258 347,00
24 311 000,00
1 373 550,00
834 223,00
1 691 560,00
247 000,00
5 000,00
3 237 437,00
6 512 234,00

Kapitálové příjmy celkem

dotace ze SR v rámci souhr
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
dotace na Czech POINT
inv. dotace Jč. kraj hřiště Fantova
inv.dotace MMR Bělidlo 101
inv. dotace Jč.kraj změna ÚP

Přijaté dotace celkem
PŘÍJMY
CELKEM

20 206 20 207 313,79

v tisících Kč
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, služby,
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

Vodní hospodářství celkem
Spoje - zřízení TV Prima
MŠ Nové domovy
- rekonstrukce zahrady
MŠ Nové Domovy
- rek. střechy pavilonu II.
MŠ Nové Domovy
Besip, oprava topení
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
2 667,00
317,00
50,00
100,00
2 924,00
71,00

2 667 110,00
317 535,41
50 000,00
100 000,00
2 924 000,00
71 400,00

65 314,00 76 317,00 76 317 162,41

170 378,00 180 724,00 180 728445,63

Skutečnost

PŘÍJMY

Rozpočet
upravený

Plnění rozpočtu k 31. prosinci 2007

Rozpočet
schválený

VÝDAJE

Plnění rozpočtu Města Kaplice

460
1 000
50
500
15

v Kč

291
851
125
5
834
1 460
28

288 820,30
850 790,00
125 120,00
4 284,00
834 223,00
1 459 717,00
25 737,00

2 025

3 594

3 588 691,30

1 768

8 489

8 488 622,20

3 220
900
7
30
7
26
200
1 400

2 232
950
7
8
7
15
238

2 232 043,00
949 517,00
6 450,50
7 976,00
7 195,00
14 132,70
237 462,00

140
80
136

88
2
540

87 743,50
1 127,00
539 305,00

1 300

439

436 801,45

150

136
65
1 816

136 021,00
64 394,00
1 814 731,10

7 596

6 543

6 534 899,25

15
157

19
157

15 096,20
154 605,80

330
500
30 000

346

342 181,30

14 693
870

14 691 629,00
869 134,80

600

31 602
60

16 085 16 072 647,10
41
39 120,00

300

213

212 895,80

700

557

556 968,00

44

43 475,00

1 850

1 884

1 884 000,00

1 112

1 112

1 112 000,00

300

49

48 790,00

1 450

1 457

1 457 008,00

5 712

5 316

5 315 136,80

214

213 238,50

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

900

723
304

722 366,00
303 368,00

500
3 450
4 162

280
3 450
4 162

279 041,00
3 450 000,00
4 162 000,00

Základní školy celkem

9 012

9 133

9 130 013,50

730
492

730
492

730 000,00
492 000,00

Školní stravování celkem

1 222

1 222

1 222 000,00

městská knihovna
el.energie historická expozice

2 057

2 151
1

2 143 909,83
61,00

ŠJ Školní příspěvek na provoz
ŠJ Fantova příspěvek na provoz
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kronika města
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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

20
250
30
3 500
100
10
200
80
400
400

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

89

20
14
15
3 860
56
2
250
80
527
241
275
75

19 974,00
13 481,50
14 617,00
3 860 239,41
55 910,50
1 600,00
249 832,50
71 651,00
522 345,00
239 896,00
273 890,00
71 058,00

7 136

7 567

7 538 465,74

230

1 061
226

1 059 568,20
221 594,90

340
1 300

77
218
1 348

76 996,80
216 906,00
1 347 901,66

660
100
90

660
104
90

660 000,00
104 000,00
90 000,00

271

269 065,40

10
100
1 000

90
1 371

90 000,00
1 370 720,70

3 830

5 516
12

5 506 753,66
12 000,00

úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ
1 187
realitní kancelář služby privatizace
300
Linecká 15 BJ
13 550
ubytovna Českobudějovická čp. 30,31
Linecká 217 fasáda, okna
300
Kostelní 73, oprava střechy
300
Kostelní 125 fasáda, zateplení
800
privatizace kolky, daň z převodu nem.
545
Linecká čp.3 malometr.byty podíl 7 BJ 3 000
úprava prostorů pošty pro ÚP,
nájemné služby
750
Staveb. úpravy OAG Linecká 368 PD
pojištění majetku
500
Kostelní 75 rekonstrukce PD
250
Náměstí 41 Slovanský dům
4 500
veřejné osvětlení energie
500
veřejné osvětlení údržba,
rekonstrukce
1 250
Omlenická 436 oprava oplocení
opravy a provoz hřbitovů Kaplice,
Blansko
740
teplovod sídliště 9.května studie
50
teplovod k MŠ Nové Domky
1 000
právní služby a soudní výlohy
150
ostatní služby pro územní rozvoj
400
výkup havarijních objektů
412
platby daní a soudních poplatků,
nákup kolků
170
rezerva na opravy, opravy majetku
540
městský mobiliář
250
nákup pozemků
500
věcná břemena, nájmy
20
pojistná plnění převod od HČ
architekt města
100
územně plánovací podklady
zateplení zajištění dotace SFŽP
84
projektové dokumentace k dotacím
400
odstraňování staveb, údržba nem.
občanů
400

1 439
115
13 711
2 256
630
55
1 008
305
5 345

1 438 708,08
114 087,50
13 709 980,00
2 255 280,00
629 976,00
54 406,00
1 007 420,00
304 258,00
5 344 787,62

1 168
180
300

1 166 571,67
179 690,00
299 208,00

5 896
502

5 895 561,90
501 684,96

1 351
600

1 347 301,00
599 267,00

289

281 314,36

93
118
431
412

92 820,00
117 169,00
430 294,92
411 150,00

34
84
85
974
3
25
100
106
84
683

32 327,00
83 913,64
82 098,14
973 700,00
2 728,80
24 652,00
97 461,00
104 981,00
83 300,00
680 170,00

270

268 913,20

Tělovýchova a zájm. činnost
celkem
Zdravotnictví

Bydlení, komun. služby
celkem
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz
PET lahví
sběrný dvůr - staveb úpravy,
vybavení, provoz

32 948

38 652 38 615 180,79

815

1 601

1 598 340,20

1 600

2 115

2 112 293,00

sběr a svoz komunálního odpadu
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 a
květinová výzdoba
městský park WC + oplocení

3 900
70

3 974
25

3 973 436,20
24 505,00

70
65
2 400
1 682
40

35
4
2 460
1 417
6
487

32 993,00
3 642,00
2 459 298,34
1 413 363,39
5 450,20
486 069,20

135

162

160 737,00

95
1 800

124

123 299,00

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

12 672

12 410 12 393 426,53

34 300

36 803 35 956 779,00

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

652
659
877
25
301

640 516,80
647 638,68
876 104,00
22 259,47
300 332,00

665

640

639 647,00

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

FINANCOVÁNÍ – třída 8
změna stavu na
bankovních účtech
přijatý úvěr
uhrazené splátky
dlouhodob. půjček
aktivní dlouhodobé
operace
aktivní dlouhodobé
operace výdaje
FINANCOVÁNÍ
CELKEM

86

6

4 205,50

3 057

3 160

3 130 703,45

10
1 782
245
2 655
32 390

16
1 557
275
2 506
32 167

14 280,00
1 548 220,76
266 937,59
2 496 176,74
32 146 684,97

2 200

6 638

6 637 038,00

192 222

207 713

196 653 778,11

9 018
13 500

18 149
13 491

17 096 039,30
13 490 695,00

-5 674

-5 662

-5 661 401,82

5 000

11 000

11 000 000,00

-20 000

-20 000 000,00

21 844

16 978 15 925 332,48
J. Jiskrová, MěÚ Kaplice

Řádková inzerce
Pronájem garáže u školního statku. Cena dohodou.
Tel. 602 436 268.

Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečně-né
stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800,- a
9000,- Kč. Tel.: 777 106 709.
Prodám stavební parcelu v Nových Domkách v Kaplici,
571 m², veškeré inženýrské sítě a asfaltová cesta v místě. Tel.
380 313 789. Značka: Levně.
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Výstavba nového výrobního závodu
společnosti ENGEL strojírenská
v Kaplici
Od roku 2001, kdy byl závod skupiny ENGEL, ENGEL Strojírenská
spol. s r.o. v Kaplici založen, prodělala tato společnost výraznou
expanzi. V roce založení začínala s 12 zaměstnanci jako podnájemce
v oblasti elektromontáže a periferie pro automaty, dnes je v Kaplici
zaměstnáno již 320 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. Závod
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.
Od listopadu 2007 se buduje nová výrobní hala o ploše 17.000 metrů
čtverečních společně s administrativní budovou. Cílem společnosti je
do konce roku 2009 navýšit stav personálu na 450 zaměstnanců,
stejně jako zřídit kompetenční centrum zpracování plechu 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.

SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
březen
4. 3.
SVACHOVA LHOTKA – CHLUMEC
13 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Chabičovic. Trasa: Chabičovice
– Svachova Lhotka – Žabař – Černice – Sklář – Dolní Třebonín –
Chlumec, vlak v 14.30 hodin.
11. 3.
Z HOR. DVOŘIŠTĚ DO VYŠŠÍHO BRODU 14 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin na nádr. ČD Kaplice, vlakem v 9.07
hodin do Horního Dvořiště. Trasa: Horní Dvořiště – Dolní Drkolná –
Studánka – Vyšší Brod. Vlak v 14.19 hodin.
SOBOTA
15. 3. Zahájení sezóny pro všechny turisty
13 km
Autobusem linkovým z aut. nádraží v 8.45 hodin do Chabičovic.
Trasa: Chabičovice – Zahrádka – Přídolí – Spolí – Slupenec
(občerstvení) – Český Krumlov. Autobus v 15.50 hodin, vede
Merhautová.
18. 3.
Z TICHÉ DO DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ
15 km
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Tiché. Trasa: Tichá – Cetviny –
Rakouskem do Dolního Dvořiště.
24. 3. VELIKONOČNÍ VAJÍČKO LOUZEK PONDĚLÍ 14 km
Tradiční velikonoční procházka na Louzek s odměnou pro děti –
velikonoční vajíčko. Možnost opečení vuřtů a prohlídka zříceniny
hradu. Odchod na velikonoční procházku z náměstí ve 13.00 hodin
směrem na Zámeček a Ješkov a dále pod Louzek – stejnou cestou
zpět. Vuřty s sebou. Vede Merhautová.
25. 3.
Z PŘIBYSLAVI DO KAPLICE
12 km
Autobusem od školy v 10.00 hodin do Přibyslavi. Trasa: Přibyslav –
Michnice – Michnička – Vracov – Omlenička – Blažkov – Kaplice.

Nový výrobní závod firmy ENGEL vyrůstá severně za Kaplicí,
v lokalitě bývalého areálu Jihostroje. Na obrázku nahoře je jeho
plánovaná podoba
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Charitní pečovatelská služba
Kaplice
Od 1. 1. 2008 Charitní pečovatelská služba Kaplice spadá pod nově
vzniklou organizaci s vlastní právnickou subjektivitou - Charitu
Kaplice.
Do prosince 2007 poskytovala Charitní pečovatelská služba své
služby pouze ve městě Kaplice a jeho blízkému okolí do 10 km. Nově
od 1. 1. 2008 zajišťuje CHPS terénní pečovatelskou službu i ve městě
Velešín a jeho blízkému okolí do 5 km. Kancelář pracovníků CHPS se
ve Velešíně nachází přímo v Domě s pečovatelskou službou a to na
adrese: Strahovská 256, 382 32 Velešín. V Kaplici se nacházíme na
adrese: Linecká 413, 382 41 Kaplice.
V Charitní pečovatelské službě nyní působí čtyři pracovnice
v sociálních službách vykonávající pečovatelskou činnost a jedna
sociální pracovnice, která zároveň zastává pozici vedoucího
pracovníka sociální služby.
Pečovatelky působící v Kaplici:
Pečovatelky působící ve Velešíně:
Vedoucí služby/soc. pracovnice:

Jitka Schupiková,
Jaroslava Králová
Jana Bromová,
Gabriela Dvořáková
Dagmar Grillová

Posláním CHPS je poskytovat pomoc a péči lidem v každodenních
záležitostech běžného života v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cílovou skupinou CHPS Kaplice jsou tedy senioři a zdravotně
znevýhodnění lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z
důvodu snížené soběstačnosti, která je zapříčiněna věkem,
chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Věková
struktura uživatelů CHPS Kaplice je následující: dospělí (27 – 64 let),
mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let). Cílem služby je
umožnit uživateli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí,
popřípadě usnadnit jeho důstojné dožití, podporovat uživatele v jeho
soběstačnosti a samostatnosti při zvládání běžného života, podporovat
jeho sociální kontakty a poskytnout potřebné informace. Podle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách vykonává pečovatelská služba
tyto činnosti:
1)
1)
2)
3)
4)
5)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče 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
poskytování základního sociálního poradenství

Služba je poskytována za úhradu dle vyhlášky č 505/2006 Sb., kterou
se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Od 1. 1.
2008 se vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 166/2007
mění v některých bodech. Především došlo k navýšení úhrad za
sociální služby. To znamená, že maximální úhrada se z původních
85,- Kč/hod navýšila na 100,- Kč/hod. Většina úkonů CHPS Kaplice
se však pohybuje okolo 85,- Kč/hod. Ovšem účtuje se pouze čas,
který je skutečně spotřebovaný k zajištění služby. Pokud tedy
služba netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Uživatel je přijímán na základě osobního jednání se sociálním
pracovníkem služby. Při tomto jednání jsou poskytnuty potřebné
informace o službě, je stanoven osobní cíl, forma, průběh, rozsah a
podmínky poskytování služby. Zájemce je seznámen s vnitřními
pravidly poskytování služby, právy a povinnostmi a postupem při
podávání a vyřizování stížnosti na poskytovanou službu. Následně je
uzavřena písemná Smlouva o poskytování pečovatelské služby.
Součástí smlouvy je stanovení úhrad za poskytované služby.
Služba je s uživatelem průběžně plánována a přizpůsobována uživateli
dle vývoje jeho potřeb. Jsou vymezeny situace, kdy dochází k
ukončení či neposkytnutí sociální služby. O průběhu poskytování
služby je vedena dokumentace.
Další informace o službě poskytne sociální pracovnice Bc. Dagmar
Grillová, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 731 604 402.

Těšíme se na případnou spolupráci.

Otevření Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Depo
V polovině měsíce března se v neziskové organizaci Charita
Kaplice uskuteční velká akce! Otevření NZDM Depo je pro
nás velký zlom. A jaké je datum této události? Všichni si
prosím zapište do svých kalendářů či diářů 18. 3. 2008. Další
podrobnosti o časovém harmonogramu či doprovodných
aktivitách Vám sdělíme pomocí plakátů ve Vašem městě.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určeno dětem a
mládeži ve věku 11 až 26 let, které tráví svůj volný čas
touláním na ulici, v partě, nebo jinak neorganizovaně. Nebo se
např. ocitly v obtížné životní situaci, jsou jí ohroženy. Pro děti
amládež, které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče.
NZDM nabízí výchovné a vzdělávací aktivity. Dále činnosti,
které napomáhají udržovat a rozvíjet sociální dovednosti
ve skupině vrstevníků a při začleňování se do společnosti.
Sociální poradenství, Informační servis, který přispívá k řešení
aktuálních problémů a zvyšování schopností dětí a mládeže od
11 do 26 let tyto problémy řešit.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
Marie Froulíková - ředitelka Charity Kaplice,
tel.: 731 604 509, marie.froulikova@mchcb.org
Pavel Hrabě – Vedoucí NZDM Depo, tel.: 731 604 422

KINO KAPLICE
zve nejmenší děti na pásmo pohádek

BROUČCI
Sobota 29. března / 16.00 hodin
Vstup 20,- Kč

Koupím starší dům,
usedlost nebo
stavební pozemek
v Novohradských horách.
Nejsem RK ani developer.
Tel. 602 215 561
sobota 1. 3. 2008

halový turnaj starších přípravek
v tělocvičně ZŠ Školní v Kaplici
začátek v 9.00 hodin
Soupeřit bude 7 mužstev: Dobrá Voda, Třeboň, Slavoj Český
Krumlov, Nové Hrady, Dynamo České Budějovice, Spartak
Kaplice, Horní Stropnice
Během celé akce bude možnost zakoupení malého občerstvení.
Příjďte povzbudit naše malé fotbalisty, kteří Vás určitě
nezklamou. Pořadatelé turnaje děkují všem sponzorům, kteří
pomohli uskutečnit tuto akci.

