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   Starost ův sloupek 
 

Od 1. listopadu vstupuje v platnost novela zákona o úklidu 
pozemních komunikací, která se v případě Kaplice dotkne především 
chodníků. Jde o to, že podle této novely za škody, jejichž příčinou se 
stane závada ve schůdnosti, odpovídá vlastník. Tím je ve městě a 
osadách téměř výhradně obec. V rámci přípravy rozpočtu na rok 2010 
je počítáno s navýšením nákladů na úklid a současně technické 
služby, které jej zabezpečují, nakoupí další techniku. 
Přesto čištění chodníků při členitosti terénu ve městě nebude 
jednoduchou záležitostí, a proto mi v této souvislosti dovolte, abych 
na vás apeloval a požádal vás, abyste pokračovali s úklidem chodníků 
před svými domy nebo pronajatými nebytovými prostory tak jako 
dosud. Děkuji. 
Jinak přeji panu senátorovi Kuberovi, hlavnímu protagonistovi no-
vely, zdárnou likvidaci sněhových nadílek v Teplicích a doufám, že 
při této činnosti bude mít čas si před radnicí pokuřovat své oblíbené 
cigáro. 
Nejen sportovní veřejností proběhla vlna informací týkající se 
„netradičního“ jednání bývalého funkcionáře fotbalového oddílu 
kopané, který svým jednáním tj. přestupem čtyř hráčů základního 
kádru v rozehrané soutěži poškodil zakladatele obchodní společnosti. 
Jeho odvoláním hlavním výborem TJ Spartak Kaplice z pozice 
jednatele společnosti byl učiněn krok ke stabilizaci oddílu kopané a k 
dohrání rozehraných podzimních soutěží ve všech kategoriích. Při 
jednáních kolem této kauzy se opakovaně ukázala prozíravost vedení 
tělovýchovné jednoty a města z před několika let, kdy bylo 
rozhodnuto o převodu veškerých sportovišť na město a tím zabránění 
spekulativních zájmů jedinců či skupin. Uvádím to proto, že se před 
několika měsíci uskutečnily rozhovory na téma majetkového dělení 
sportovního areálu na Bělidle, v nichž figurovali i ti bývalí činovníci 
oddílu kopané, kteří se ostatně podíleli na výše uvedeném vytune-
lování prvního mužstva. Věřím, že je tato zkušenost dostačující pro 
nově se formulující výbor oddílu.   
6. ročník soutěžní výstavy plastikových modelářů ukázal na 
rozšiřující se zájem o tohoto koníčka, při němž dominuje trpělivost, 
přesnost a kreativita. Prezentace téměř dvou set modelů v kulturním 
domě přilákala i velké množství návštěvníků  z řad dětí a mládeže. K 
zajímavostem letošního roku jednoznačně patřilo dílo modeláře p. 
Emanuela Hody, který mimo soutěž představil na 60 modelů v 
lahvích. Děkuji pořadatelům a do dalšího ročníku přeji mnoho zdaru.        
S přáním všeho dobrého 

Ferdinand Jiskra 
 

  Jsou nám čistota a po řádek ve m ěstě 
 

opravdu lhostejné? 
 

Jak jistě všichni dobře víme, již několik let  je v našem městě  
v provozu  sběrný dvůr. Do tohoto sběrného dvora mohou všichni 
občané bezplatně odevzdávat objemný odpad, vysloužilé elektro-
spotřebiče a další odpady.  
Proč tedy odpad, který patří do sběrného dvora, nezodpovědní občané 
odkládají u kontejnerů?!  Jak k tomu přijdou ostatní spoluobčané, 
kteří poctivě třídí a odváží odpad do sběrného dvora, protože čistota a 
pořádek města jim leží na srdci?! 
Vzhledem k této dlouho trvající neutěšené situaci se odbor životního 
prostředí a úřad územního plánování MěÚ Kaplice rozhodl,  zvýšit 
četnost kontrol třídění a ukládání odpadu na vyhrazená místa. 
Při zjištění nedodržování pořádku mohou být uloženy pokuty 
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 47 odst. 1 písm.h) do výše 50.000,- Kč. 
Čistota a pořádek v našem městě je tedy v rukou nás všech!  

Odbor životního prostředí a úřad územního plánování 

 

   Zimní údržba chodník ů 
 

Po přijetí novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá 
za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní 
komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že 
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady 
způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou 
závadu zmírnit, nebo na ni předepsaným způsobem upozornit. 
Na základě výše uvedené změny bylo nutné doplnit Plán zimní 
údržby místních komunikací pro územní působnost Města Kaplice  o 
zimní údržbu přilehlých chodníků k nemovitostem, kde doposud 
odpovědnost za škody na přilehlém chodníku k nemovitosti, jejichž 
příčinou byla závada ve schůdnosti, byla na majiteli nemovitosti  
nikoliv chodníku. 
Chodníky v katastru města Kaplice byli zařazeny do I. a II. pořadí 
důležitosti pro zimní údržbu, kterou provádí Technické služby Města 
Kaplice s.r.o. a zajišťují schůdnost v těchto časových lhůtách od 
výjezdu posypových mechanizmů: I. pořadí do 3 hodin, II. pořadí do 
6 hodin. (od 4.00 - do 22.00 hodin).    

Mgr. Karel Čajan v.r., vedoucí odboru dopravy  
a sil. hospodářství  MěÚ Kaplice 

 

   Nová vyhláška ke spalování  
 

Vážení občané, Městský úřad Kaplice Vám oznamuje, že 
Zastupitelstvo města Kaplice schválilo dne 31. 8. 2009  Obecně 
závaznou  vyhlášku č. 1/2009 o ochraně vnějšího ovzduší, která dne 
18. 9. 2009 vešla v platnost. 
Tato vyhláška  zakazuje spalování rostlinných materiálů v otevřených 
ohništích a dále zakazuje spalování méně kvalitního paliva (např. 
hnědé uhlí energetické). Porušení těchto zákazů bude kvalifikováno 
jako přestupek, za který lze uložit  pokutu do výše 10.000,- Kč. 
Vyhláška je přístupná na webových stránkách města Kaplice 
www.mestokaplice.cz a dále je k nahlédnutí na Městském úřadě v 1. 
patře, číslo dveří 202, p. Vítů, p. Lattnerová. 

Chaloupková Monika, referentka odboru životního prostředí  
a úřadu územního plánování 
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   Nominace na Ceny m ěsta Kaplice 
 

Město Kaplice chce i v tomto roce udělovat „Ceny města Kaplice“. 
Vedení města spolu se školskou a kulturní komisí žádá občany města, 
vedení škol, organizací, soukromých firem, ale i zájmových a 
společenských organizací, aby navrhly ze svého okolí někoho, kdo se 
významným způsobem zasloužil o prezentaci města, případně dosáhl 
významných úspěchů ve sportu, společenské oblasti (dárcovství krve, 
záchrana života, dlouholetá společensky prospěšná činnost, umístění 
v různých soutěžích) a podobně. 
Obracím se na vás, občany města, pokud znáte vhodného kandidáta 
na udělení Ceny města, obraťte se laskavě na MÚ Kaplice, Náměstí 
70, kancelář tajemníka, telefon 380 303 112 nebo zašlete e-mail na 
malik@mestokaplice.cz. 
Své návrhy podávejte nejpozději do konce listopadu. Předání cen 
města proběhne tradičně v obřadní síni Městského úřadu Kaplice 16. 
prosince v 16 hodin. 
 
 

  Městský kamerový dohlížecí systém  
 

Informace pro občany Kaplice 
 

Základní podmínkou městského kamerového dohlížecího systému je 
jeho preventivní funkce - vytváření bezpečných zón v exponovaných 
lokalitách, k dohledu na dodržování veřejného pořádku a předcházení 
páchání trestné činnosti a jiného protiprávního jednání. V roce 2006 
byl zahájen zkušební provoz městského kamerového dohlížecího 
systému, který byl z valné části financován pomocí prostředků 
získaných z dotačního Programu prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR. Celkem bylo dosud spuštěno 5 kamerových bodů. 
Monitorovací pracoviště bylo zřízeno na služebně Městské policie 
kde obsluhu zajišťuje vyškolená obsluha, která při správě dat 
postupuje plně v souladu s jednotlivými ustanoveními Zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii. V přístupu k datům je zabráněno 
nepovolaným a neoprávněným osobám. V plánu města je další 
rozšíření městského kamerového dohlížecího systému do dalších 
lokalit města. 
Stávajících 5 kamer snímá zhruba tento prostor: 
kamerový bod na Náměstí: Náměstí, ul. Masná, Kostelní, přístupové 
komunikace k Náměstí 
kamerový bod na Náměstí: Náměstí, část ulic Linecká, Českobudě-
jovická, Novohradská, Pivovarská, parkoviště na náměstí 
kamerový bod ul. Tržní: ul. Tržní, část ulic Dlouhá, Široká, prostor 
parkoviště před poštou 
kamerový bod ul. Českobudějovická: ul. Českobudějovická, křižo-
vatka Českobudějovická, Horská, prostor parkoviště, část městského 
parku 
kamerový bod ul. Linecká: části ulic Linecká, Omlenická, Fantova, 
přechody pro chodce, prostor před KIC 
Městský kamerový dohlížecí systém má význam nejen ve snížení 
tkzv. pouliční kriminality, ale i v jeho využití v následujících 
oblastech: 1) monitoring kulturních a společenských akcí se 
zaměřením na zajištění bezpečí občanů (diskotéky v KD, v baru U 
Evíka, Formanské slavnosti a pod.), 2) sledování parkujících vozidel 
na parkovištích ve městě se zaměřením na snížení páchání trestné 
činnosti (parkoviště na Náměstí, v ul. Tržní, Českobudějovické),       
3) sledování porušování jednotlivých ustanovení Zákona č. 361/2000 
Sb. se zaměřením na operativní reakci k řešení dopravní situace ve 
městě (ulice Linecká, Novohradská, Pivovarská, Českobudějovická), 
4) monitoring uzavřených prostranství vyznačených PČR a MP při 
živelných pohromách a haváriích velkého rozsahu na podchycení 
možného rabování, 5) využití pořízených záznamů z kamer jako 
důkazního materiálu pro PČR, orgány veřejné správy a další 
zainteresované instituce.  
Toto využití lze zahrnout do ofenzivní strategie boje s kriminální 
delikvencí s cílem snížení její míry, eliminaci rizikových jevů ve 
městě a tím se snažit docílit většího pocitu bezpečí občanů a rovněž k 
zvýšení informovanosti a spolupráce v rámci integrovaného záchran-
ného systému. 

Městská policie Kaplice 
 

 

Modelářská výstava a soutěž 
 

Poděkování sponzorům patří především DS Jednota Kaplice, DDM 
Kaplice, KIC Kaplice, Městu Kaplice, firmě Plus model Č.B., J.Z.M. 
České Budějovice, Agama Pardubice a dalším. Výstavy a soutěže se 
zúčastnilo 43 modelářů z celého Jihočeského kraje, vystavováno bylo 
197 modelů a výstavu shlédlo cca 300 diváků. /Fotografie z akce: M. 
Tröster, Jihočeský kurýr/ 

 

   13. ročník Týdne knihoven  
 

V oddělení pro děti jsme otevřeli Týden velkým říjnovým společným 
čtením, které nám tradičně zahájil pan starosta Ferdinand Jiskra. 
Letošního čtení se zúčastnily čtvrté třídy ZŠ Školní a Fantovky, 
odpoledne nás podpořila družina s paní učitelkou Mlatečkovou. Všem 
děkujeme za pomoc při NONSTOP ČTENÍ. V průběhu týdne se 
přihlásilo 14 nových dětských čtenářů, ze kterých máme radost. 
Internetu zdarma využilo 27 dětí. Děti mohou ještě celý měsíc 
soutěžit: „Doplňte názvy knih poezie“. Vyhodnocení je čeká ve středu 
4. 11. 2009 ve 14.30 hodin v oddělení pro děti.  
V oddělení pro dospělé se zaregistovalo 7 nových čtenářů. Ve středu 
7. října bylo na Internetu zaškoleno 8 zájemců. V internetové 
studovně využilo Internet zdarma 41 návštěvníků.  
 

Kniha mého srdce je vybrána  
Čtenáři v České republice vybrali Saturnina od Zdeňka Jirotky. Na 
druhé místo poslaly hlasy diváků Babičku od Boženy Němcové, třetí 
skončil Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. Nevybírala se 
kniha nejkvalitnější, ale nejoblíbenější. Hlasovalo skoro 300.000 
diváků. Jsme rádi, že se tito lidé pozastavili nad knihou a neseděli 
pouze u počítače.      knihovnice 
 

   Výzva k podání žádostí o dotace 
 

Informujeme sportovní oddíly a neziskové organizace o možnosti 
požádat o příspěvek na činnost nebo projekty v roce 2010. Formuláře 
jsou k vyzvednutí na odboru vn. věcí a školství nebo na webových 
stránkách www.mestokaplice.cz. Vyplněné žádosti odevzdejte do 31. 
12. 2009. Vyúčtování letošních přidělených žádostí předložte do 10. 
12. 2009. 
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2. pondělí Český hudební film   85 min.  
3. úterý DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA 
20.00 hod. Film Miloše Formana podle slavného divadelního 

představení J. Šlitra a J. Suchého. Mladý manželský 
pár se právě rozvádí. Situace se ale začne komplikovat 
s příchodem záhadného telegramu, oznamujícího, že 
zemřela bohatá teta a jejich dosud nenarozené dítě 
zdědí milion liber... Režie: M. Forman. Hrají: J. 
Suchý, D. Zázvůrková, P. Stach 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
4. středa Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ  96 min.  
17.30 hod. VZHŮRU DO OBLAK 
 Carl vždycky snil o objevování nových končin. Ale 

teprve na stará kolena, poté co se spřátelí s osmiletým 
buclatým cestovatelem, se mu jeho sen začne splňovat. 
S celým svým domem, nadnášeným stovkami 
nafouklých balonků, letí do světa… Režie: P. Docter 

  Vstup 70,- Kč 
7. sobota Pásmo pohádek pro nejmenší       62 min.  
16.00 hod. ZASADIL DĚDEK ŘEPU  
  O statečné princezně, Budulínek Mandelinka, Zatou-

laná ovečka a další pohádky. 
  Vstup 20,- Kč 
9. pondělí Válečné drama USA/Německo   153 min.   
20.00 hod. HANEBNÝ PANCHARTI 
  Za druhé světové války je do Evropy vyslaná skupinka 

americko-židovských vojáků, známých jako 
„Pancharti“. Jsou vybraní výlučně na šíření strachu 
v celé Třetí říši brutálním zabíjením a skalpováním 
nacistů, aby tito viděli na vlastní oči, co prožívají 
jejich oběti... Režie: Q. Tarantino. Hrají: B. Pitt, E. 
Roth, D. Kruger, Ch. Waltz 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
10. úterý  Historický film Polsko/SR/ČR   140 min.  
11. středa  JÁNOŠÍK, PRAVDIVÁ HISTORIE 
20.00 hod. Příběh nejslavnějšího slovenského zbojníka, Juro 

Jánošíka, mladíka z Těrchové, jehož krátký, ale 
dramatický život inspiroval generace Slováků k vytvo-
ření legendy. Režie: K. Adamik, A. Holland. Hrají: V. 
Jiráček, I. Martinka, M. Labuda, T. Pauhofová  

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
16. pondělí Akční sci-fi thriller USA/Nový Zéland   112 min.  
17. úterý DISTRICT 9 
20.00 hod. Příběh o inteligentní formě mimozemského života, 

která je přinucena strávit nějaký čas na zemi. 
„Cizinci“, neustále pronásledováni strachem a 
xenofobií ze strany lidské civilizace, jsou uzavřeni do 
gheta, kde jsou pod přísným dozorem... Režie: N. 
Blomkamp. Hrají: S. Copley, D. James 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
18. středa Česká komedie    115 min.  
20.00 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH 
  Život středoškolské profesorky zpestřuje bývalý 

manžel, ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale 
zejména vztah s lékařem záchranné služby. Režie: M. 
Poledňáková. Hrají: K. Magálová, J. Bartoška, E. 
Holubová, O. Kaiser 

  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 

23. pondělí Thriller, horor ČR   90 min.   
20.00 hod. T.M.A. 
  Usadil se v opuštěném starém domě z dětství, záhy ale 

zjišťuje, že s tímto domem jsou spojeny kruté události. 
Vydá toto zapomenuté místo svá tajemství nebo si jen 
vyžádá další oběť? Režie: J. Herz. Hrají: I. Franěk, L. 
Krobotová, A. Hryc, M. Dlouhý 

  Vstup 70,- Kč, nepřístupno do 18 let   
24. úterý Krimi thriller USA/VB   121 min.   
25. středa ÚNOS VLAKU 1 2 3  
20.00 hod. Dispečer newyorského metra se pokouší vyzrát nad 

únosci jednoho z vlaků, požadujících vysoké výkupné 
za vydání rukojmích. Hlavou mu ale stále vrtá jedna 
nevyřešitelná otázka: jak se zločinci chtějí s výkupným 
z metra dostat? Režie: T. Scott. Hrají: D. Washington, 
J. Travolta   

 Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno 
30. pondělí Romantické drama USA  110 min.  
20.00 hod. MILENCI 
 Volba mezi touhou a láskou ho může stát život.   Poté, 

co se v beznaději pokusil o sebevraždu, mu do života 
vstoupily dvě cizí ženy a vše se změnilo… Režie: J. 
Gray. Hrají: J. Phoenix, G. Paltrow, I. Rossellini, V. 
Shaw 

  Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno 
 

Na prosinec připravujeme: HRDINOVÉ Z DARANU, 
HALLOWEEN II, ULOVIT MILIARDÁ ŘE, BRATŘI 
BLOOMOVI, PROTEKTOR  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KINO KAPLICE  tel. 380 311388 
listopad 
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6. listopad, pátek                 20.00 – 01.00 hodin  

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ KAVÁRNA  
Kulturní dům Kaplice    
 

11. listopad, středa    od 10.00 hodin  

DEN VETERÁNŮ 
Položení kytice na pomnících obětí válečných konfliktů. V 10.00 
hodin v Pořešíně, dále v Pořešínci, na pomníku Rudoarmějců a na 
hrobě francouzského vojáka na hřbitově v Kaplici.  
 

13. listopad, pátek    od 21.00 hodin  

DISCO SHOW 
Kulturní dům Kaplice 
 

16. listopad, pondělí   od 18.00 hodin  
VERNISÁŽ VÝSTAVY 

WILDa AMERICA  
a povídání o Jižní Americe  
Zahájení výstavy velkoplošných fotografií Jana Williama Drnka. 
Povídání s hajným Robátkem, Bobem Stupkou a Wildou Drnkem o 
krásách vzdálené Patagonie, vrcholcích And, indiánech z Jezera 
Titicaca, záhadných symbolech na planině Nazca, bájném Machu 
Picchu a dalších perlách Argentiny, Chile, Peru a Bolívie.  
Vstup 30,- Kč (v ceně sklenka vína, či nealko).  
Výstavní síň, kulturní dům Kaplice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. listopad, středa    od 15.00 hodin  

PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY 
„LÍBÁŠ JAKO BŮH“  
S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou ironií a 
pochopením vypráví Marie Poledňáková příběh, který mohl prožít 
kdokoliv z nás. Nebo ještě prožít může. Vždyť lidské toužení po lásce 
je nekonečné, stejně jako naděje, že nás láska přece jen potká. 
V hlavních rolích: K. Magálová, J. Bartoška, E. Holubová, O. Kaiser 
Kino Kaplice   Pořádá Občanská komise MěÚ Kaplice 
 

19. listopad, čtvrtek   od 19.00 hodin  

DÍVČÍ VÁLKA  
Historická komedie Františka Ringo Čecha o tomto proslulém 
velikém válečném konfliktu mezi muži a ženami, řečeném „Dívčí 
válka“. Hrají: F. R. Čech, J. Sypal, P. Novotný, B. Štěpánová, M. 
Olšrová, P. Martinák, J. Burešová, J. Kriegel.   
Kulturní dům Kaplice     Vstupné 150,- Kč 
 

27. listopad, pátek                 20.00 – 01.00 hodin  

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ KAVÁRNA  
Kulturní dům Kaplice    

29. listopad, neděle               od 18.00 hodin  

ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU  
Zahájení adventu v Kaplici. Krátký hudební program, slovo.  
Náměstí Kaplice    
 

30. listopad, pondělí   od 19.30 hodin  

TRAVESTI SHOW  
Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA 
uvádí svůj zcela nový, podzimní galaprogram s názvem CIRKUS 
HANKY PANKY. Pražská travesti skupina přiváží výpravnou 
kostýmovou travesti show, během níž uvidíte hvězdy hudebního a 
filmového nebe v podání slečen Stefany, Dolores, Priscilly a mistra 
Alexe. Tentokrát Vám ve svém zbrusu novém programu představí 
hvězdy jako jsou Lenka Filipová, skupina Boney M, Eva a Vašek, H. 
Vondráčková, Alla Pugacheva, Liza Minelli, H. Hegerová, Daniel 
Nekonečný, H. Zagorová, Mariah Carrey a podíváme se i na velký 
karneval do Ria de Janeira. Více na www.hankypankyshow.eu.  
Kulturní dům Kaplice  Předprodej v IC Kaplice 170,- Kč 
 

7. listopad, sobota (14., 28. listopad)  od 19.00 hodin  

TANEČNÍ KURZ ZÁKLADNÍ  
Kulturní dům Kaplice  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

11. listopad, středa   9.00 - 13.00 a 14.00 -17.00 hodin 

Prostějovská móda 
Výhodný nákup! – široký výběr zboží: flaušové kabáty, bundy, 
obleky, kostýmy, košile a spousta dalšího, v kulturním domě Kaplice 
 

Školení řidičů – seniorů 
Občanská komise MěÚ Kaplice pořádá spolu s Autoškolou Pavla 
Dvořáka školení řidičů seniorů, které se uskuteční v pátek  13. 11. 
2009 od 8.00 hodin, v učebně autoškoly, v ulici Nové Domky 
Kaplice.  Přijďte si oživit pravidla silničního provozu. 
 

Předvánoční setkání důchodců 
Občanská komise Městského úřadu Kaplice srdečně zve všechny 
důchodce na Předvánoční setkání, které se uskuteční již 20. 11. 2009 
od 15.00 hodin, v sále Slovanského  domu v Kaplici. Zazpívají děti ze 
ZUŠ Kaplice. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Agria. 
________________________________________________________ 
 

PŘIPRAVUJE SE 
7. prosince    Koncert: Vánoční turné 

JAKUB SMOLÍK + skupina a sbor 
Předprodej zahájen. Vstupenky (místenky) zakoupíte v Infocentru 
Kaplice, tel. 380 311 388.   
Kulturní dům Kaplice    Vstupné: 265 /230 /210,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. prosince 2009 

MIKULÁŠSKÁ NA NÁM ĚSTÍ 
16. prosince 2009 

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  
31. prosince 2009 

SILVESTR V KULTURNÍM DOMĚ 

        KULTURNÍ NABÍDKA 
listopad 
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 
19. října 2009  
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
I. schvaluje 

� prodej pozemku p.č. 591/59 k.ú. Kaplice o výměře 21 m² Ludmile 
Markové, bytem Kaplice 728 za cenu 220,- Kč/m² + náklady spojené 
s prodejem (dále NSP) 

� prodej pozemku p.č. 591/60 k.ú. Kaplice o výměře 22 m² Ing. Karlu a 
Margitě Lebedovým, bytem Kaplice 727 za cenu 220,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 591/61 k.ú. Kaplice o výměře 22 m² Vladimíru a 
Zdeňce Kocourkovým, bytem Kaplice 727 za cenu 220,- Kč/m² + 
NSP 

� prodej pozemku p.č. 591/62 k.ú. Kaplice o výměře 23 m² Vlastě 
Zhoufové, bytem Kaplice 726 za cenu 220,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 591/63 k.ú.Kaplice o výměře 28 m² Václavu a 
Růženě Důrovým, bytem Kaplice 726 za cenu 220,- Kč/m² + NSP 

� prodej pozemku p.č. 1773/3 k.ú. Mostky o výměře 306 m² Pavlu 
Pilnému, bytem Mostky 41 za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� prodej pozemků p.č. 1710/4 o výměře 475 m² a p.č. 1710/5 o výměře 
4 m² oba v k.ú. Kaplice Jaroslavu a Monice Drhovským, bytem 
Kaplice 635 za cenu 30,- Kč/m² + NSP 

� směnu pozemku p.č. 1591/12 k.ú. Kaplice o výměře 373 m² ve 
vlastnictví Města Kaplice za pozemek p.č. 1591/11 k.ú. Kaplice o 
výměře 373 m² ve vlastnictví Ludmily Čapkové a Zdeňka 
Kratochvíla, bezúplatně, náklady hradí Město Kaplice  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 532/2 k.ú. Žďár o vý-
měře cca 250 m² (dle současného oplocení)  za cenu 50,- Kč/m² + NSP  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1234/2 k.ú. Kaplice o 
výměře max. 81 m² za cenu 300,- Kč/m² + NSP, s podmínkou 
vybudování přístupové komunikace na pozemku Města Kaplice p.č. 
1234/2 k.ú. Kaplice s výjezdem do Českobudějovické ulice  

� zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 157/4 k.ú. Mostky o 
výměře cca 90 m2 za cenu 50,- Kč/m² + NSP - se zřízením věcného 
břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 161/1 k.ú. Mostky 
zastupitelstvo města nesouhlasí 

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 2029/5 k.ú. Kaplice za 
cenu 230,- Kč/m² + NSP 

� odkoupení objektu ubytovny č.p. 426 v ulici Gen. Fanty se stavebním 
pozemkem p. č. 900 o výměře 276 m² a pozemkem p.č. 901 o výměře 
483 m² oba v k.ú. Kaplice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
4.521.230,- Kč od současného vlastníka zapsaného na LV 1566, 
náklady spojené s prodejem hradí Město Kaplice  

� revokaci usnesení Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 5. 11. 2007 a 
21. 1. 2008 týkající se prodeje pozemků v lokalitě Malšské Údolí pro 
výstavbu garáží a schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2029/102 k.ú. 
Kaplice o výměře 21 m² Pavlu Šedivému, bytem Kaplice pro 
výstavbu garáže za cenu 1.000,- Kč/m² + NSP, prodej pozemku KN 
p.č. 2029/101 k.ú. Kaplice o výměře 21 m² Janu a Marii Šedivým, 
bytem Kaplice pro výstavbu garáže za cenu 1.000,- Kč/m² + NSP, 
prodej pozemku KN p.č. 2029/99 a p.č. 2029/100 k.ú. Kaplice oba o 
výměře 21 m² Ivetě Haisové pro výstavbu garáží za cenu 501,- Kč/m² 
+ NSP 

� zveřejnění záměru prodeje bytu č. 6 o vel. 1+1 o výměře 38,36 m² 
v čp. 497 Na Vyhlídce v Kaplici s nájemníkem a platnou nájemní 
smlouvou formou obálkové metody dle pravidel privatizace bytového 
fondu Města Kaplice s min. vyvolávací cenou 112.654,- Kč  

� zveřejnění záměru prodeje bytu č. 8 o vel. 1+3 o výměře 64,85 m² 
v čp. 497 Na Vyhlídce v Kaplici s nájemníkem a platnou nájemní 
smlouvou formou obálkové metody dle pravidel privatizace bytového 
fondu Města Kaplice s min. vyvolávací cenou 201.934,- Kč   

� návrh Zadání územního plánu Kaplice tak, jak byl předložen  
� Zřizovací listinu Základní školy Kaplice, Školní 226, 382 41 Kaplice 

tak, jak byla předložena   
� Zřizovací listinu Základní školy Kaplice, Gen. Fanty 446, 382 41 

Kaplice tak, jak byla předložena  
� Zřizovací listinu Mateřské školy Kaplice, 1. máje 771, 382 41 Kaplice 

tak, jak byla předložena          
� Zřizovací listinu Mateřské školy Kaplice, Nové Domovy 221, 382 41 

Kaplice tak, jak byla předložena 

� Zřizovací listinu Mateřské školy Kaplice, Nové Domky 643, 382 41 
Kaplice tak, jak byla předložena          

� Zřizovací listinu Kulturního a informačního centra Kaplice, Linecká 
305, 382 41 Kaplice tak, jak byla předložena 

� provedení rozpočtového opatření č. 15 dle předloženého návrhu 
Odboru ekonomického Městského úřadu Kaplice  

� odkoupení pozemků pod skládkou tuhého komunálního odpadu 
v Bukovsku od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci 
zastoupený likvidátorem Ing. Zdeňkem Růžkem s tím, že pověřuje 
vedení Města Kaplice jednáním s likvidátorem st. podniku ve věci 
kupní ceny pozemků a dále jednáním s Pozemkovým fondem ČR ve 
věci převodu pozemků sousedících se skládkou Bukovsko 

 

II. odkládá 
� rozhodnutí ve věci prodeje pozemku p.č. 569/6 k.ú. Mostky  
� rozhodnutí ve věci snížení kupní ceny pozemků p.č. 1680/51 a p.č. 

1680/29 k.ú. Kaplice do doby posouzení znaleckého posudku komisí 
zastupitelstva města  
 

III. zamítá  
� návrh na zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Kaplice  
� návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Města Kaplice ze dne 31. 8. 

2009 týkající se kupní ceny pozemků p.č. 2017/18 a p.č. 2015/1 k.ú. 
Kaplice    
 

IV. pověřuje  
� Odbor životního prostředí a ÚÚP Městského úřadu Kaplice prověřit 
černou skládku odpadu v lokalitě vedle tržnice u lomu a zajistit její 
odstranění majitelem pozemku. 

Mgr. F. Jiskra, starosta města        J. Kaloš, místostarosta města 
 

 
 
 
 
1. 11.  Halloween  

Sraz v 17.00 hodin u 
kostela sv. Petra a Pavla. 
Průvod v maskách s lam-
pióny povede k Domu 
dětí a mládeže v Omle-
nické, v jeho prostorách 
a okolí vás čeká strašidelná stezka a plnění úkolů pro 
odvážné. Účastníci v maskách na závěr získají glejt … 
Nejhezčí masky a nejstatečnější děti budou oceněny.  

2. 11.  ZŠ florbal III okrsek - hoši, SŠ basketbal okres - dívky 
13. 11.  ZŠ florbal IV okrsek - hoši, SŠ basketbal okres - hoši  
19. 11.  SŠ volejbal okres - hoši 
20. 11.  SŠ volejbal okres - dívky 
24. 11.  ZŠ florbal III okres - hoši 
25. 11.  ZŠ florbal IV okres – hoši 

 

DDM vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma 
VÁNOČNÍ POHLEDNICE 

pro jednotlivce i kolektivy ve třech věkových kategoriích: 
1. děti do 7 let / 2. děti od 8 - 10 let / 3. děti od 11 let 

Své výrobky předávejte v DDM do 25. 11., soutěžní výrobky budou 
vystaveny od  30. 11. do 23. 12. v prostorách DDM, kde jim budou 
návštěvníci dávat své hlasy. Po skončení výstavy obdrží autoři 
nejlépe hodnocených prací věcné ceny. 
 

   Pozvání na turnaj v bulce   
 

Srdečně zveme všechny příznive her a dobré zábavy do „Hospůdky u 
Malše“. Dne 14. 11. od 13.00 hodin na TURNAJ V BULCE. 
 Dne 20. 11. od 20.00 hodin na KATEŘINSKOU ZÁBAVU.  
Děkujeme všem sponzorům za věcné ceny, zvláštní poděkování patří 
Ing. Karlu Machovi, který nám věnuje každý rok finační částku na 
pyžamový bál.  

Děkuje M. Soukupová a hosté  

       DDM Kaplice nabízí dětem: 
Omlenická 436, Kaplice / 380 313009 
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   Stopa řský závod 
 

Dne 12. 9. 2009 od 9.00 hodin uspořádala ZKO Kaplice Na Střelnici 
první ročník Stopařského závodu. Počasí bylo pro tento závod přímo 
ukázkové, zataženo, teplota se pohybovala kolem 15 ºC. Závodu se 
zúčastnilo celkem 11 soutěžících a k vidění zde byli němečtí ovčáci, 
jeden kříženec německého ovčáka a rotvajlera, jeden zlatý retrívr, dva 
rotvajleři a dva chodští psi, psi s průkazem původu i bez něj. Soutěž 
rozhodoval pan Vlastimil Klícha z Velešína. Uspořádáním tohoto 
závodu chtěli pořadatelé přiblížit kynologii zas o něco blíže širší 
veřejnosti a proto bylo dobře, že si přišli zasoutěžit nejen ti trochu 
ostřílenější kynologové, ale hlavně že se objevili noví ještě nezkušení, 
kteří teprve začínají nasávat atmosféru podobných závodů a získávají 
nové zkušenosti. Díky přízni sponzorů byl závod dobře zajištěn i 
materiálně a tak všichni účastníci po zásluze obdrželi i hodnotné 
ceny, které je jistě povzbudí k další práci. Vítězem soutěže se stal 
chodský pes Amaro od Studeneckých skal paní Jany Dvořákové z 
Ledenic, na druhém místě skončila fenka německého ovčáka Gábi z 
Nové pošty pana Jiřího Bartala z pořádající ZKO, a třetí se umístil 
německý ovčák Oskar paní Olgy Kužvartové ze ZKO Velešín. 
Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony a všem 
sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce svými dary.  
 

Hlavní sponzoři závodu: JEDNOTA DS Kaplice, OK WAY – Marie 
Kubaláková. SPONZOŘI AKCE: FEROPRODEJ– Josef Buchvaldek, 
Josef Bartošík – Zlechov – zástupce pro krmiva CHAMP a FOKER, 
ČMSS – Liška 
Chovatelské stanice:  
TASMÁNSKÝ TYGR – chovatelka Holandských ovčáků – N. Halecká  
Z MERIDOLU - chovatel Německých ovčáků - Jiří Bartal 
ZELENÝ KÁMEN – chovatel Chodských psů - JUDr. Jiří Císař 

Za ZKO Kaplice děkují  JUDr. Jiří Císař, Jiří Bartal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Pozvánka na akce v okolí 
 

Do 6. 11.   Výstava „Když babičky byly mladé“  
Přiblížení atmosféry doby mládí našich babiček současné generaci. Ti 
dříve narození si mohou zavzpomínat „jak to kdysi bylo“. V době 
výstavy budou k dispozici alba s fotografiemi. Od 16. 10 do 6.11. 
v knihovně v Benešově nad Černou.  

 
 
 
 
 
3. 11. VYSOKÝ KÁMEN    11 km 
Autobusem z autob. nádr. v 9.10 hodin do Ličova. Trasa: Ličov – 
Velké Skaliny – Daleké Popelice – Myslivna pod Kohoutem – 
Vysoký kámen – Kamenice – Dluhoště, autobus.  
10. 11. BUKOVÁ     14 km 
Autobusem z aut. nádr. v 6.30 hodin do Benešova nad Černou a dále 
do Údolí u Nových Hradů. Trasa: Údolí – na M. – Janovka – na ŽL. -  
rybník Tomáš – Buková – Hrádek – Rejta – Trhové Sviny, autobus 
12.50 nebo 14.10 hodin.  
18. 11. Z H. DVOŘIŠTĚ DO VYŠ. BRODU STŘEDA  11 km 
Autobusem od školy v 7.55 hodin na nádr. ČD – vlakem v 8.31 hodin 
do Horního Dvořiště. Trasa: H. Dvořiště – Dolní Drkolná – Horní 
Drkolná – Herbertov – Vyšší Brod, vlak 12.16, 14.21 hodin.  
24. 11. Z TROJAN DO ROŽMITÁLU NA ŠUM.  11 km 
Autobusem od školy v 6.30 hodin do Trojan. Trasa: Trojany – 
Morašov – Na rozhledu – Rožmitál na Š., autobus 10.50, 13.45 hodin.  

 
   Tenis 
 

19. září se uskutečnil 8. ročník – Amater cupu – ner. hráčů v tenise – 
čtyřhry. Do turnaje se přihlásilo rekordních 22 dvojic, což způsobilo 
pořadatelům nemalé časové problémy. Z těchto důvodů se některé 
zápasy ve skupinách, kde už nešlo o první či druhé místo, nehrály. Za 
toto se pořadatelé všem hráčům omlouvají, pro příští ročník se bude 
muset omezit počet družstev, nebo hrát tento turnaj po dva dny.  
Výsledky: do finále postoupilo ze tří skupin 6 párů. Zápas ve skupině 
se postupujícím dvojicím započítával do finálové skupiny.  
Celkové pořadí ve finále:  1. Janoušek – Šindelář st. 

2. Žďárský – Sláma 
3. Frank – Kališ 
4. Štancl – Hawel 
5. Matějka – Kreisinger 
6. Hůda – Šebest M.  

Dále startovali: Kovaříček – Tomšík, Česák – Novák, Říha F. – Říha 
J., Svoboda – Gajdoš, Šindelář ml. – Nowak, Hrdina – Tomka, 
Beránek – Ertl, Dvořák – Hluštík, Fecko – Šebest V., Volf – Rozúller, 
Špilauer – Němeček, Pecka – Neckář, Bejdák – Kouba, Pexa – 
Sedlák, Kolar – Sibulka, Papoušek – Větrovský.  
Turnaj pořádala MO ČSSD Kaplice za finančního přispění OV ČSSD 
Č.K. Města Kaplice a Kavárny u Ševčíků. Tímto pořadatelé děkují 
všem hráčům za sportovní vystupování, sponzorům za finanční 
podporu a těšíme se na příští ročník.  

Za MO ČSSD Kaplice Ševčík Jiří  
 

   Bioanalytika 
 

aneb kompostování pod kontrolou 
 

Již podruhé v posledních dvou letech se podařilo naší škole získat 
statisíce korun z grantového programu Jihočeského kraje „Zavádění 
nových technologií do středních a vyšších odborných škol“.  
Letošní projekt má za cíl vzbudit u žáků zájem o studium odborných 
předmětů formou praktických měření a projektového vyučování. 
Aktivity projektu se týkají problematiky kompostování. Studenti 
školy by měli v rámci chemie, biologie, zeměpisu a fyziky poznat a 
pochopit procesy, ke kterým při procesu kompostování dochází. 
Z prostředků získaných v rámci dotace byla odborná učebna 
vybavena přístroji nezbytnými k měření dat, dále byl zakoupen 
kompostér a drtič odpadu.  
V  jarních měsících roku 2010 bude studentům školy i občanům 
města zpřístupněn prostor pro odkládání bioodpadu, kompostér 
s informačními a osvětovými tabulemi.  
Veřejnost bude o možnostech a pravidlech kompostování rovněž 
informována prostřednictvím Kaplického zpravodaje a webových 
stránek naší školy (http://www.geukaplice.cz/geu/projekty.php). 

Mgr. Radek Brůžek, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice 

        SPORT A TURISTIKA  
TJ Cíl Kaplice              listopad 

HRÁTKY S ČERTY 
28. listopad, sobota 

 
 
      od 14.30 hodin 
 

  Čertice a čertíci na Vás 
      všechny čekají. 
Těšíme se PS Poutníci 
 

Městský park v Kaplici 
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  15. říjen – Mezinárodní den bílé hole 
 

V tento den, který vznikl v Americe v roce 1964, si pro nás připravili 
naši vyučující při vyučování činnosti, které jsme prováděli s klapkami 
na očích. Měli jsme pochopit, jak se žije nevidomým a zrakově 
postiženým lidem. Při hodině tělocviku jsme se učili chodit s bílou 
holí, s průvodcem, hráli hry, kde jsme používali hlavně sluch a hmat. 
Těžký pro nás byl pohyb po školních chodbách i schodech, nebylo 
lehké se orientovat po cestě do učebny hudební výchovy. Při výuce 
nové písničky Čmelák jsme byli panem učitelem pochváleni, prý jsme 
méně vyrušovali a o to lépe zpívali. Vyzkoušeli jsme si i čtení a 
hledání v textu pod televizní lupou, kterou používá každý den náš 
spolužák. S ním a jeho maminkou na závěr tohoto zajímavého dne 
jsme měli besedu na téma: Jak se ti žije se zrakovým handicapem? 
Dověděli jsme se, jak vlastně vidí, co mu pomáhá. Maminka říkala, že 
je pořád samostatnější a samostatnější. My jsme si uvědomili, že se 
zrakovým postižením se žije jinak a s pomocí kamarádů i hezky.  

žáci V. B ZŠ Školní 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městská doprava 
 

Po delším váhání jsem se rozhodla použít této formy diskuze a napsat 
krátký příspěvek za nás všechny dříve narozené občany, kteří bydlí v 
té části Kaplice, která se za náměstím kopcovitě zvedá směrem na 
Malonty. Jedná se v podstatě o obyvatele Pohorské ulice a všech 
dalších ulic s novější zástavbou /Šumavská, Březová atd.) 
Žije zde již poměrně velký počet obyvatel, mezi nimi i dost nás 
starších. A proto věřím, že hlavně my bychom přivítali alespoň jednu 
zastávku městské dopravy také v této části města. Při stanovení 
okruhu této jinak velmi užitečné služby se na obyvatele právě 
zmíněné části Kaplice trochu pozapomnělo. A tak bude-li to jen 
trochu možné, přimlouvala bych se za její protažení i do této části 
města, což by zejména v dopoledních hodinách usnadnilo naše naše 
cesty do centra nebo i na zdravotní středisko. 

Olga Tošnerová 
 

Rádi bychom poděkovali 
 

Děkujeme všem příbuzným, sousedům a známým, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s panem Zdeňkem Foitlem. Poděkování patří 
rovněž Pohřební službě pana Josefa Maurance za citlivý přístup a 
řečnici obřadu za důstojné rozloučení.  

Dcera s rodinou 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo je připraven, není zaskočen! 
V tomto článku jsou přesně popsány skutečnosti s plynem na sídlišti 
Na Vyhlídce od paní Danuše Chuchlové z Kaplice. 
Dovolte mi mít ještě dodateček k této problematice. S plynem 
propanbutan (PH) nebyly nikdy problémy s účtováním a dodávkou. 
Náhodou jsem byl na jednání zástupců firmy Flaga, Města, Družstva 
a samospráv k žádosti firmy Flaga o zaplacení rekonstrukce rozvodů 
plynu k patě domů. S tím nikdo nesouhlasil. Podle mě šlo o sondu 
firmy, něco dostat od uživatelů a zjistit jejich zájem, alespoň 10 let 
odebírat plyn. Prohlásili, že pokud zůstane 80% dosavadních odběra-
telů, tak budou pokračovat minimálně do konce roku 2010 a déle. 
Rozvod plynu je majetkem firmy Flaga, tudíž financovat rekonstrukci 
má ona. Samozřejmě je možné přiměřeně zdražit plyn. Ovšem ne tak 
nesmyslně, jako to provádí E-ON s elektřinou. PB má velké výhody 
proti zemnímu plynu: 
a) je cítit 
b) je od českých dodavatelů 
c) nemůže ho zavřít zahraniční dodavatel, třeba když se špatně vyspí 
nebo kdybychom tady chtěli postavit radar 
d) opotřebení potrubí je po 40 letech neznatelné (prohlížel jsem 
vyměněné trubky z domu 511 a kdybych měl delší prsty, tak by bylo 
vyděláno, ale byl to majetek všech a tak se dal do „sběru“). 
e) změna média pro sporáky je ve všech dalších případech daleko 
dražší než výměna trubek v zemi (podle norem ČSN mají být z venku 
izolovány) 
f) měřidla zemního plynu, umístěná na veřejně přístupných chodbách, 
jsou nebezpečnou hračkou pro různé vandaly, otevírače a zavírače 
kohoutů (vlastní zkušenosti). 
Nehledě na to, že PH má největší výhřevnost/cena plynu. Pro 
nepozorné uživatele je nebezpečnost všech médií stejná: vyhořet s 
elektrikou nebo vybouchnout s plynem. 
Pokud bylo mrháno finančními prostředky na nepoužité rozvody 
plynu na sídlišti, měl by někdo nést odpovědnost. Ale to je práce pro 
Nejvyšší kontrolní úřad. Pokud došlo k výhodám a smlouvám o 
změnách vlastníků rozvodů plynu, potom je to práce pro Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. V každém případě souhlasím s paní 
pisatelkou, že nás občany úřady „hodily“ přes palubu. A to způsobem 
velice nečistým (čistým, kdyby těch, co přejdou na elektrické 
sporáky, bylo méně než 10%). 
Má snad sloužit rozbourání přízemí paneláku 511 za účelem zesílení 
elektrického vedení této nečisté hře? Nájemníci nesouhlasí. Kromě 
faktů je to i můj názor. 

Kohoutek Miroslav, Kaplice 
 

Poděkování nálezci 
Děkuji neznámému nálezci, který mi vrátil ztracený důchod se 
složenkami. Neměl jsem možnost mu poděkovat. Těší mě, že jsou i 
v Kaplici stále poctiví lidé a vrátilo se mi, což jsem činil jiným.  

M. Kohoutek, Kaplice 
 

Brána názor ům otev řena ...  
 

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova 
kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz 

Infocentrum Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice. 
Anonymy nezveřejňujeme. 

Z představení Miláček Anna.  Herci Divadla Palace Praha představili v sále kulturního domu v Kaplici úplně nové nastudování 
divadelní hry M. Camolettiho. Podle ohlasů diváků se představení velice líbilo! 
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   Týden zdraví ten nás baví 
 

Ve dnech od 12. do 16. října proběhl na ZŠ Fantova celoškolní 
projekt „Týden zdraví.“ Žáci se v hodinách seznamovali s tématy, 
která souvisejí se zdravým životním stylem, např. zásady správné 
výživy, význam pohybu v životě člověka, volnočasové aktivity, 
rizikové chování ohrožující zdraví člověka, duševní zdraví, 
mezilidské vztahy ad. Děti každé ráno cvičily a měly velký úkol 
vyměnit čas strávený u počítače za pobyt venku. Projekt podpořili i 
rodiče, kteří během týdne připravovali pro své děti zdravé svačiny. 
Školní kuchyně se nedala zahanbit, paní kuchařky předvedly své 
kulinářské umění v oblasti zdravé výživy a ještě pro děti připravily 
výstavu ovoce a zeleniny. Naši školu v rámci tohoto projektu 
navštívili studenti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, oboru 
Výchova ke zdraví, kteří žáky 1. stupně naučili jógovou sestavu 
„Pozdrav slunci.“ Poslední den projektu navštívili žáci 2. stupně své 
spolužáky na 1. stupni a ve smíšených skupinách se zapojovali do 
společných aktivit, které si pro sebe připravili. Někde to byla 
ochutnávka pomazánek, ovocných nápojů a zeleninových a ovocných 
pochoutek, jinde zas soutěže, kreslení a práce ve skupinách. 
Důležitou roli hrál i pohyb, a tak některé třídy společně vyrazily do 
přírody a nezastavilo je ani nepříznivé počasí. V závěru dne žáci 
vytvořili prezentaci „Týdne zdraví“, kterou si mohou rodiče i 
veřejnost prohlédnout v prostorách školy.  
 

 

   Studenti čtou a píší noviny 
 

V letošním roce jsme již po druhé dostali možnost zúčastnit se akce 
Mladé fronty Dnes Studenti čtou a píší noviny. Spočívá v tom, že 
studenti vybraných tříd dostávají po dobu šesti týdnů každý všední 
den zdarma jeden výtisk novin. Jejich úkolem je napsat tři články na 
zadané téma a pracovat s novinami ve vyučovacích hodinách. Nej-
lepší příspěvky jsou v novinách otištěny nebo je lze najít na 
webových stránkách MF Dnes. 
Myslím si, že tato iniciativa je pro studenty velmi prospěšná. Sledují 
více politiku, kulturu, publicistiku, a připravují se tak i na novou 
státní maturitu, která je (možná) v příštích letech čeká. 
Sledujte i vy s námi úspěchy kaplických studentů v celostátním tisku 
☺.      Mgr. Ilona Nová 
 

   Přilby pro d ěti 
 
Ve čtvrtek 17. září 2009 měli žáci 
2.A Základní školy ve Školní ulici 
neobvyklou návštěvu. Do třídy přišly 
zástupkyně deníku Právo, aby dětem 
zadaly test z pravidel jízdy na kole. 
Na tento test se všichni žáci pečlivě 
připravovali, takže se s otázkami 
dobře vypořádali. Hned po 
vyhodnocení testu získali nové 
cyklistické přilby, které věnoval 
Jihočeský kraj.  

       Dana Jiraňová 

   Fotbalisté Dynama Č. Budějovice  
 

navštívili ZŠ Školní 
 

Na jedné z hodin tělesné výchovy nám naše paní učitelka Tomášová 
oznámila, že naší školu 22. 9. navštíví dva hráči fotbalového týmu SK 
Dynamo České Budějovice. Všichni jsme měli velikou radost, ale 
setkat se s fotbalisty mohlo jen 40 žáků druhého stupně. Bylo vybráno 
nejen plno chlapců, ale také plno dívek. Nastal náš očekávaný den. 
Sešli jsme se v tělocvičně, kde už na nás čekali fotbalisté Marián 
Jarabica a Martin Jasanský. Nejprve nám o sobě něco řekli a 
odpovídali nám na naše dotazy. Potom jsme soutěžili v různých 
dovednostech s míčem a každý, kdo se zúčastnil, dostal pastelky. A 
nakonec nás čekalo překvapení, které nikdo z nás nečekal. Každý 
dostal nejen plakát družstva s podpisy, ale také dva lístky na 
Gambrinus ligu. 
4. 10. jsme šli povzbuzovat na Střelecký ostrov v Českých 
Budějovicích. Hrálo SK Dynamo ČB proti SK Kladnu. Protože 
Dynamo má černou a bílou barvu, tak jsme všude potkávali pruhaté 
černobílé fanoušky. Zápas byl velice napínavý. Míč se neustále 
pohyboval kolem kladenské brány, ale dovnitř nepadl ani jednou. Pro 
všechny z nás to byl nezapomenutelný zážitek a příště bychom rádi 
podporovali Dynamo znova. 

Jaroslava Urbanová 8. A, ZŠ Školní Kaplice 
 
Zápas byl docela dobrý. Dynamo mělo převahu, ale hráči neproměnili 
šance, které měli. O poločase byly pro diváky fotbalové soutěže. 
Hráči házeli na tribuny dresy fanouškům na památku. Kotel Kladna 
nebylo na hřišti příliš slyšet, zato Dynamo mělo pár bubnů, trumpety 
a bláznivé fanoušky. Ale ani ti nemohli pomoci Dynamu. Druhý 
poločas mělo Dynamo největší šanci, ale zápas nakonec skončil 0:0. 
Dynamo nedokázalo proměnit šance. 

Marek Malický, František Marek 6. A, ZŠ Školní Kaplice 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Pozvánka do Archy  
 

Nedělní bohoslužby   vždy v 9.00 hodin 
Setkání nad Biblí   čtvrtek v 19.00 hodin  
Náboženství dětí v Dolním Dvořišti  pátek ve 12.30 hodin  
Kytarový kroužek  v Dolním Dvořišti  pátek ve 13.30 hodin  
 

Cesty apoštola Pavla 
9. ekumenický večer se uskuteční v budově Archy   
Čtvrtek 5. listopadu v 19.00 hodin                                              

 

Dvacet let poté… 
Beseda. Připomeneme si události, které se odehrály 
v listopadu a v prosinci 1989. Vstupné dobrovolné.  
Čtvrtek 26. listopad 2009 v 18.00 hodin v budově 
Archy   
Pořádá YMCA České Budějovice, občanské sdružení Křesťanské sdružení 
mladých lidí 
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   Z historie  
 

K počátkům českého školství na Kaplicku  
po roce 1918 (část IV.) 
 

Pro zjednodušení řízení byly kaplické školy (obecná a měšťanská) 
v roce 1926 spojeny pod jednoho správce. Po smrti Jana Karpíška se 
tímto správcem stal ředitel měšťanky B. Karas, který ve funkci 
působil až do června 1930. V tomto měsíci byl na vlastní žádost 
přeložen na měšťanku v Rapšachu na Českovelenicku a v Kaplici ho 
nahradil učitel Stanislav Zeman (pozn. autora: Ten působil na 
Kaplicku  ještě v období 1945 - 1949 jako správce školy v Klení). 
V témže roce v lednu začal ve městě pracovat také nový školský 
výbor, který tvořili: úředník Václav Tyšer (odešel  v dubnu 1931 na 
Okresní úřad v Třeboni), rolník z Děkanských Skalin – Dubu Václav 
Jouza, učitel Gustav Vacek, rolník z Pořešína Antonín Pučégl, 
Bernard Karas (nahrazený novým ředitelem St. Zemanem) a kamnář 
Jan Mrzena. Výbor se začal hned intenzívně zabývat myšlenkou 
vybudování nové školní budovy, protože umístění škol bylo nanejvýš 
nevhodné. Samotné budovy byly technicky zastaralé, hygienicky 
nevhodné a kapacitně nedostačující. Domy byly majetkem německé 
školní správy, která nejevila zájem o nějaké zásadní úpravy, dílem 
proto, že počítala s tím, že si Češi vybudují brzy školu vlastní. Přitom 
stát platil obecní samosprávě za pronájem budovy v Kostelní ulici 
123 (sídlo 2. třídy obecné školy a celé měšťanky) a v domě čp. 353 
Josefa Oppolzera  (sídlo mateřské školy a 
1. třídy obecné) 7.500 Kč ročně. 
Okresní lékař MUDr. Urbach z Českého 
Krumlova v červnu 1929, když 
kontroloval hygienické podmínky na 
školách, prohlásil, že je „účelné a 
opodstatněné vystavět novou školní 
budovu“. Podobně se vyslovil  státní 
školní lékař MUDr. Rudolf Rindt o rok 
později, když navrhoval, aby žactvu byly 
podávány jodové tablety. Bylo totiž 
zjištěno, že takřka 59 procent školou 
povinných dětí trpí poruchou štítné žlázy. 
To nebyla na Kaplicku nějaká zvláštnost. 
Jod se podával dětem i v dalších školách 
okresu a to dokonce ještě po druhé 
světové válce. 
Mezi českou veřejností narůstala 
nespokojenost nad stavem škol, která 
vyústila do vyhlášení petice za stavbu 
nové školy. Petici připravila  Národní jednota pošumavská (NJP) s 
podporou okresního osvětového sboru a podepsalo ji 474 osob. To 
nebylo málo, vezmeme-li v potaz, že v Kaplici žilo v témže roce 596 
obyvatel, hlásících se k české národnosti.  
Místo pro stavbu nové školy bylo již vybráno a jak uvádí školní 
kronika České obecné školy v Kaplici, stalo se tak již v roce 1924, 
kdy stát zaplatil zednickému mistru Josefu Neubauerovi 25 tisíc 
korun za pozemky o rozloze 5 tisíc 
čtverečných metrů pro budoucí výstavbu. 
Zápis v archívu berní správy v Kaplici 
(arch 616, vložka 10) ovšem uvádí, že se 
jednalo o parcely 592 a 593 (role) o 
výměře 4.015 čtverečných metrů. Parcely 
se nacházely poblíž Linecké ulice a bylo 
za ně zaplaceno v červnu 1927 25.350 
korun. V tomto smyslu také odeslali 
Kapličtí v roce 1930 dopis ministrovi 
školství a národní osvěty (MŠaNO) dr. 
Ivanu Dérerovi (soc. dem.) Chtěli tím 
doložit, že podmínky pro stavbu školy 
jsou připraveny. 
Pokud jde o novou školu prakticky až do 
roku 1936 se mnoho nového neudálo. 
Teprve v únoru a červnu navštívila 
oficiální deputace nového ministra Dr. 
Emila Franke, aby ho přesvědčila o  

obtížné situaci českých škol. Ministr Franke (pozn. autora: Tento 
národní socialista byl  nepřetržitě v létech 1919 - 1939 postupně 
šéfem šesti ministerstev) byl pozván na slet Husovy sokolské župy do 
Kaplice, který se konal 21. června. Údajně to byl nápad náčelníka 
župy E. Drobila (t.č. již důchodce) a právě končícího ředitele St. 
Zemana (pozn. autora: Byl přeložen do Šindlových Dvorů u Č. 
Budějovic). Ministr skutečně s poslanci Fráňou Zemínovou, Aloisem 
Neumannem a Hugo Bergmanem do Kaplice přijel, byť o hodinu 
později, kdy už byla cvičení v plném proudu. Po přivítání na náměstí 
v doprovodu okresního hejtmana dr. Vincence Mareše, starosty F. 
Schütznera a sokolských činovníků ministr se suitou pěšky došel na 
sokolské cvičiště za Šumavskými kasárnami. Skupina byla bouřlivě 
uvítána přítomnými asi pěti tisíci občany. Není ani divu, vždyť to 
byla první oficiální státní delegace v Kaplici od vzniku republiky, 
nepočítáme-li dva průjezdy prezidenta Masaryka kaplickým nádražím 
(v prosinci 1918 při návratu z exilu do vlasti a v březnu 1921 při 
návratu z dovolené na Capri, kdy se stavil na prohlídku nového 
elektrického mlýna na nádraží, kde byl také pohoštěn). 
Ukázalo se, že ministrova  krátká návštěva v Kaplici dala věcem nový 
impuls. Ještě téhož roku MŠaNO schválilo plán na výstavbu nové 
školy a to podle projektu Dr. V. Babušky z Prahy. Škola měla 
vypadat podobně jako měšťanská škola v Blížejově u Horšovského 
Týna  (pozn. autora: Školy jsou si skutečně podobné, blížejovská se 
otvírala 30. 5. 1937, ale již od ledna 1937 do ní chodily děti. Stavěla 
se rok a dva měsíce). 

Výběrové řízení na stavbu vyhrála 
firma Augustin Křížek z Vodňan, 
které také bylo 2. března 1937 
předáno staveniště. V komisi pro 
výstavbu zastupoval město kapitán 
v.v. Guschelbauer a Ing. Antonín 
Kalbáč z ústředí NJP v Praze se 
stal jakýmsi dozorem stavby.  
Samotné výkopové práce (20 
českých a německých dělníků) 
začaly se čtrnáctidenní zpožděním, 
které způsobily silné deště. 
Vykopaná zemina byla použita do 
základů parčíku, který byl později 
založen před okresní nemocen-
skou pokladnou. 
Další skluz nabrala výstavba 
v dubnu a květnu (do 5. května) 
1938 kvůli mrazům. V dubnu také 
MŠaNO zaslalo městské radě a 
místnímu školnímu výboru přípis 

(č.j. 57.741/38 I/3 z 25. 4. 38) v němž souhlasilo s tím, aby škola 
nesla označení Státní obecná a měšťanská škola Dr. Emila Franke. 
V Kaplici byl ustaven přípravný výbor pro slavnostní otevření školy, 
do jehož čela byl postaven Mirko Žabka, předseda místního odboru 
NJP (jinak přednosta poštovního úřadu). Zástupcem byl ředitel školy 
František Ziegrosser, který přišel do Kaplice 1. 7. 1937 z Č. 

Budějovic a nahradil zatímního 
ředitele Gustava Vacka.  
Kolaudační řízení proběhlo 9. září 
a v neděli 11. září 1938 zažila 
Kaplice nebývalou slávu. Za 
krásného počasí přijelo do města 
údajně 11 tisíc lidí z celých jižních 
Čech, z Prahy a z dalších míst 
republiky. Ministr, ač pozván, 
osobně nepřijel (pozn. autora: 
vláda měla v ty dny docela jiné 
starosti, blížila se mobilizace), 
zastupoval ho ministerský rada Dr. 
Bohumil Potta. Mezi desátou 
hodinou a polednem postupně na 
řečniště před školou vystoupilo 
sedm řečníků, z nichž poslední, 
inspektor státních škol Josef Karel 
předal F. Ziegrosserovi klíče od 

Průvod na náměstí při slavnostním otevření  
nové kaplické školy 11. září 1938 

 

Shromáždění občané při slavnostním  
otevření nové kaplické školy 11. 9. 1938 
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budovy. Během projevů se ozývaly z davu hesla „My se nedáme“, 
„Kaplice zůstane naše“. Byla to přirozená česká reakce na události 
v celém československém pohraničí, kde nacistické bojůvky zcela 
nepokrytě útočily na příslušníky Stráže obrany státu a neoprávněně 
vnikaly na naše území (u nás například v Cetvinách, Horním Dvořišti, 
Mlýnci a jinde). Vyvrcholením dne byl odpolední krojovaný průvod 
od Bělidla přes náměstí do Šumavských kasáren. Tam vítal účastníky 
velitel posádky pplk. Václav Pisinger se svým zástupcem majorem 
Lebedou a armáda poskytla účastníkům občerstvení.  
V hotelu Zlatý kříž se poté uskutečnil sjezd NJP, na němž byli 
oceněni ti, kteří se nejvíce o stavbu zasloužili. 
Ještě ani nedozněla radost z nové školní budovy, když 12. září večer 
němečtí příznivci Hitlerovy Třetí říše pochodovali městem 
s protistátními hesly a den nato někdo pověsil na radniční věž prapor 
s hákovým křížem. O pár dnů později čeští učitelé narukovali do 
mobilizace a 26. září skončilo vyučování, neboť děti přestaly 
docházet. Část českých rodin byla evakuována a ti co zůstali, měli 
oprávněné obavy z dalších událostí. Nová škola na celých sedm let 
přestala soužit svému účelu a Kaplicko se stalo až do května 1945 
součástí Velkoněmecké říše. 
Dne 8. října 1938 vstoupilo do Kaplice německé vojsko a dva dny 
poté ředitel Ziegrosser na nákladním automobilu odvezl do Netřebic 
školní archiv, učebnice, pomůcky a nové pianino. Vše ostatní muselo 
podle příkazu MŠaNO zůstat k dispozici německé okupační správě. 
Ještě v tomtéž měsíci ministerstvo určilo nový školní obvod se sídlem 
v Besednici. Obec Besednice kaplickou školu přijala a zavázala se 
vytvořit co nejpříznivější podmíny. Škola byla umístěna do budovy 
obecního úřadu a do pěti soukromých domů. Tísnilo se tam skoro 150 
žáků, z obcí, které obvodem do Besednice spadaly. 9. ledna 1939 byl 
sepsán úřední zápis o přemístění školy a podle něj vyučování vedli:  
Fr. Ziegrosser (nar. 1892), Karel Malý (1912), Bohumil Houdek 
(1914), Miloš Vejvara (1917), Vojtěch Kočer (1915), Ludvík Petr 
(1905), Marie Malá (1914) a Anna Caletková (1912). Posledním byl  
služebně nejmladší člen sboru Karel Pulec (1909), který měl za 
sebou, mimo jiné, i kantorské působení na Slovensku (Košice, 
Žipov). Před obsazením Kaplice rok působil na obecné škole 
v Omleničce. Patřil k těm, kteří se po skončení války vrátili učitelovat 
do Kaplice. 

Není bez zajímavosti, že obec Besednice asi v roce 1940 sama zakou-
pila pozemek pro stavbu nové školy. K tomu ale došlo až po válce.  
Pro přiblížení dění v Kaplici ve druhé polovině 30. let je dobré si 
připomenout aspoň dvě události, které se školstvím přímo souvisely. 
Tou první byly žákovské závody branné zdatnosti 20. září 1936, 
uspořádané NJP, kdy Kaplice hostila 19 družstev ze škol od Horního 
Dvořiště až po Velešín. Patronem byla místní vojenská posádka, jejíž 
velitel věnoval jeden z pohárů pro vítěze. Však také mezi soutěžní 
disciplíny patřila střelba ze vzduchovky a hod atrapou granátu. 
Významnost akce byla podtržena přítomností poslance Národ. 
shromáždění dr. A. Neumanna a okresního hejtmana dr. V. Mareše. 

Soutěže byly doplněny tanci dívek v národních krojích a koncertem 
hudby 1. pěšího pluku M. J. Husa z Č. Budějovic.  
Nadegionálního významu pak byla návštěva prezidenta E. Beneše 
s chotí 7. května 1937. O této události bylo již mnohé napsáno, takže 
jen několik „drobností“. Návštěvě předcházely dvě pracovní schůzky 
v dubnu (20. a 22.) na okresním hejtmanství, které řídil přednosta 
Kanceláře prezidenta dr. Schizzel. Jednak se řešily bezpečnostní 
otázky v souvislosti s tím, že prezident měl jet osobním autem 
z Vyššího Brodu přes Rožmberk a Rybník do Kaplice (a následně na 
nádraží ke zvláštnímu vlaku) a také bylo třeba zajistit úpravu 
kaplického náměstí – zejména srovnat jeho povrch a zbavit ho 
prohlubenin. Také se určilo, kde budou jaká hesla, jak budou domy 
vyzdobeny „aby barvou ulice přímo jásala“. Tou ulicí byla míněna 
Masarykova třída (!), což byla původní Linecká ulice, přejmenovaná 
v březnu 1935 u příležitosti  85. narozenin TGM, Byl rovněž 
proveden rozpis žactva, které mělo stát  s mávátky špalírem po obou 
stranách třídy v celkovém počtu 800. Prezident po příjezdu vykonal 
na náměstí přehlídku čestné roty I. praporu, při níž mu podával hláše-
ní štábní kapitán František Fanta (pozn. autora: Fanta byl účastníkem 
zahraničního odboje a mj. se stal také nositelem Čsl. válečného kříže 
1939 za boj na Dukle). Jak mnozí jistě vědí, po F. Fantovi byl v roce 
1946 pojmenována ulice, sousedící s novou školou.  
A ještě jedna perlička nakonec - také prezident, stejně jako ministr 
Franke, dorazil do města se opožděním, asi třicetiminutovým. 
O postupně se měnící atmosféře poklidného městečka svědčí i 
událost, spojená s oslavou narozenin prezidenta E. Beneše v pátek 27. 
května 1938. Český i německý osvětový sbor připravily společný 
program s podvečerním lampiónovým průvodem a hudbou od kasáren 
na náměstí. Tam měly být proneseny projevy v obou jazycích. 
Starosta F. Schützner vztyčil státní vlajku, za Čechy promluvil učitel 
Rudolf Labuť. Německý řečník se nedostavil, protože německé 
strany, které již byly plně ve vleku sudetoněmecké strany (SDP), se 
tak rozhodly protestovat proti tomu, že v noci z 27. a 28. května 
armáda začala v tzv. malé mobilizaci obsazovat hranice s Německem, 
o čemž celý pátek 27. informoval rozhlas. 
Ostatně výsledky obecních voleb z neděle 12. června 1938 nám jasně 
dokumentují změnu politického a společenského klimatu v Kaplici 
v druhé polovině roku. Německá sociální demokracie dostala 43 hlasů 
(1 mandát v obecním zastupitelstvu), SDP (sudetská strana) 1051 
hlasů (24 mandátů) a spojené české strany získaly 270 hlasů (6 
mandátů). Zbylou českou komunitu čekaly velmi nepříznivé časy. 
Přehled počtu žáků českých kaplických škol v období 1930 – 1936 
1.9.    mateř. škola  obec. škola   měšťanská škola    celkem    
1930  52 76  128  
1931  49 105  154 
1932  51 127  178 
1933  49 166  215 
1934 18 52 157  227 
1935 25 44 168  237 
1936 19 41 159  219 
 

Poděkování: Tímto děkuji archivářkám Státního okresního archivu v Č. 
Krumlově za pomoc a poskytnuté rady. Některé z otištěných snímků jsou 
rovněž z fondů SokA.  

Pavel Mörtl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVENTNÍ  ZÁJEZD  28. listopadu 2009 
Zájezd s duchovní tematikou do Rakouska s návštěvou klášterů  
Engelhartzell a Schlägl a Adventních trhů v Údolí mlýnů v Reichenthalu. 
Odjezd v 8.00 hodin z Kaplice (autobus. nádraží) přes Omlenici, Rožmi-
tál, Rychnov, Dolní Dvořiště. Cena: 380,- Kč (nezahrnuje vstupné do 
skanzenu a kláštera - celkem 10 Euro s sebou). Zájemci se mohou hlásit u 
P. P. Šimáka, tel. 732 872 662 nebo K. Lauterbachové 775 281 052.  
_______________________________________________________________________________________________                            

 

JSOU ÚROKY HŘÍCH? 
Víte, že až 80 % z ceny bydlení tvoří úrok? A že úroky tvoří významnou část cen 

všech spotřebních statků? A že braní úroku bylo ve všech světových náboženstvích 
zakázáno a ještě dnes islámské banky nesmí úrok účtovat? Do jaké míry je současná 
hospodářská krize způsobena právě mýtem, že„peníze dělají peníze“ ? A jakou roli 

v ní hrají právě úroky? Proč  se v Česku daří tak dobře lichvářům?  
Zajímá-li Vás toto téma, přijďte na přednášku: 

„ARCHA“ Kaplice, 21. 11 od  17.00 hod. 
Přednáší:  Ing. K. P. Lauterbachová  s využitím materiálů Prof. Dr. 

Margrit Kennedyové a  Prof. Dr. H. Wohlmayera. 

 

Čeští učitelé, kteří přišli koncem roku 1938  učit na "přesunutou" 
kaplickou měšťanku do Besednice. Uprostřed ředitel Fr. Ziegrosser 
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   Řádková inzerce 
 

Hledám do podnájmu pozemek, kde bych mohla mít kotec se psem. 
Nejlépe nedaleko Vyhlídky. Tel.: 724 921 402.  
 

Prodám garáž v osobním vlastnictví o výměře 20 m² s elektřinou 
220/380. V roce 2008 provedena výměna strešní izolace 
s oplechováním. Garáž se nachází v lokalitě Kaplice u Školního 
statku. Cena 90.000,- Kč (možnost dohody). Kontakt tel.: 
604 210 228 nebo 737 374 062.  
 

Prodám B 1+1 v OV, 2. patro na sídlišti, zateplený dům, plast. okna, 
cena 636.000,- Kč. T: 777 877 800. 
 

Prodáme mobilní stánek na parkovišti u pošty v Kaplici. Informace 
na tel. 380 313 862.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


