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Informace pro odběratele teplé vody
na sídlišti 9. května
Dobrý den, chtěl bych Vás informovat o probíhající rekonstrukci
rozvodů topení a teplé vody na sídlišti 9. května. V současné době je
již vyměněno více než 75% potrubních rozvodů a dochází
k postupnému přepojování jednotlivých domů na nové rozvody teplé
vody. V průběhu dní 4. - 7. července 2011 byly přepojeny domy čp.
764-5-6-7-8-9 již na nový rozvod. Dne 21. července to budou domy
čp. 757-8-9, 760-1-2 , 776 a 777. Zbývající domy plánujeme přepojit
v rámci plánované celoměstské odstávky výtopny od 1. srpna 2011.
Věřím, že nenastane žádná komplikace, která by zapříčinila přerušení
dodávek teplé vody mimo tento termín. Pokud by se toto i přesto
stalo, bude se zcela jistě jednat o odstávku pouze některých domů a
ostatní odběratelé nebudou přerušení vůbec registrovat.
Dále bych se chtěl omluvit za problémy, které souvisí s probíhající
výměnou rozvodů. Týká se to hlavně domů, které jsou poslední na
jednotlivých rozvodných větvích. Konkrétně jsou to domy čp. 772,
744 a 758. Tím, že se s původním potrubím manipuluje, dochází
k uvolňování nečistot, které se bohužel soustřeďují na koncích
rozvodů a ty zůstávají neprůchodnými. Jsme pak schopni zaručit
dodávku teplé vody, nikoli však kvalitní cirkulaci a lidé jsou nuceni
dlouho odpouštět vodu v době s nižším odběrem v rámci domu.
Tento stav vyřeší již výše avizované přepojení na rozvody nové. Jsem
rád, že se tento stav projevil až při rekonstrukci a nikoli dříve.
Vzhledem ke stavu potrubí se potvrdilo, že je nejvyšší čas pro
výměnu. Věřím, že po přepojení na nové rozvody budou všichni
odběratelé spokojeni a někteří i překvapeni kvalitou a hlavně teplotou
dodávané vody.
A nejdůležitější věc. Chtěl bych všem obyvatelům sídliště 9. května
poděkovat za ohleduplnost a shovívavost k omezením, které jim tato
rekonstrukce připravila. Samozřejmě se snažíme, aby tato omezení
byla v co nejmenší míře, přesto však se bez některých neobejdeme.
Takže ještě jednou Vám jménem naší společnosti děkuji.
Jan Sytař, jednatel společnosti, Správa domů města Kaplice

Charitní pečovatelská služba Kaplice
obdržela finanční prostředky
ze sbírky SODEXO
Kaplice, 24. 6. 2011 – Charitní pečovatelská služba Kaplice (dále jen
CHPS Kaplice) byla v letošním roce vybrána jako jeden z příjemců
výtěžku finanční sbírky Pomoc seniorům, kterou druhým rokem
uspořádala firma Sodexo Pass ČR, s.r.o. v rámci programu Stop
Hunger – pomoc stáří.
Nezisková organizace Charita Kaplice se prostřednictvím sociální
služby CHPS Kaplice na konci loňského roku přihlásila se svým
projektem „Zlepšení kvality každodenního života uživatelů CHPS
Kaplice“ do druhého ročníku finanční sbírky Pomoc seniorům
pořádaný firmou Sodexo.
V roce 2010 se díky řadě uživatelů stravovacích poukázek,
obchodních partnerů a zaměstnanců firmy Sodexo nashromáždilo
v této sbírce celkem 177 726,- Kč, které byly následně rovným dílem
přerozděleny mezi 7 zařízení v ČR pečujících o seniory.
„Jedním z takto obdarovaných zařízení je i naše pečovatelská
služba“, uvedla Lucie Kreuzigerová, Manažerka CHPS Kaplice.
„Díky všem dárcům spolupodílejících se na této sbírce jsme obdrželi
finanční částku ve výši 25 389,- Kč, která bude určena na zkvalitnění
života našich uživatelů, konkrétně na zajištění tzv. skupinové
reminiscenční terapie, která by měla probíhat v rámci našich
tradičních pátečních setkávání v Klubíku ve Velešíně“ dodala Lucie
Kreuzigerová.
CHPS Kaplice je terénní pečovatelskou službou a své služby nabízí
uživatelům z ORP Kaplice již od roku 2008. Mimo základní činnosti
pečovatelské služby vyplývající ze zákona č. 108/2009 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje také řadu tzv.
fakultativních (nadstandardních) činností, které vyplynuly zejména
z potřeb uživatelů služby. Jednou z těchto činností je již zmiňovaný
Klubík, kde mají uživatelé možnost setkávat se společně se svými

vrstevníky a zpříjemnit si takto páteční odpoledne při kávě či čaji,
buď pouhým popovídáním si o běžných starostech a radostech nebo
uživatelům pracovníci CHPS zajišťují nejrůznější přednášky a
besedy, vystoupení dětí a mládeže, setkávání s představiteli města,
farářem, organizují odpoledne zaměřená na tvořivou činnost či hraní
společenských her, apod.
„V loňském roce nás napadla myšlenka vyzkoušet prvky
reminiscenční terapie, což je metoda využívající vzpomínek a jejich
vybavování si prostřednictvím různých podnětů“ uvedla Lucie
Kreuzigerová. Reminiscenční terapie je vhodná pro zdravé seniory,
kde má preventivní a aktivizační účinek, ale své místo má především
u lidí, kteří trpí poruchou krátkodobé paměti, ale naopak si vybavují
události dávno minulé. Jejím cílem je posílení lidské důstojnosti,
zlepšení zdravotního stavu a komunikace a ve svém důsledku také
podpora a pomoc pro pečující osoby.
„Proto jsme hledali adekvátní finanční možnosti, abychom mohli
oslovit odborníky, kteří nám se zaváděním této terapie do praxe
pomohou. Velice si vážíme finančního daru od firmy Sodexo a
doufáme, že se nám podaří naplnit záměr uvedený v projektu a naši
uživatelé budou s novinkou v rámci Klubíku spokojeni“ dodala Lucie
Kreuzigerová.
Marie Froulíková, ředitelka organizace, tel. 731 604 509,
Lucie Kreuzigerová, DiS., Manažerka CHPS Kaplice

Zpráva o bezpečnostní situaci
na teritoriu města Kaplice od 1.1. - 30.6. 2011
Bezpečnostní situaci na teritoriu města Kaplice lze za 1. pololetí roku
2011 hodnotit jako uspokojivou, avšak s téměř 10% nárůstem trestné
činnosti. Mezi nejzávažnější trestnou činnost patřilo loupežné
přepadení, padělání bankovek, nebezpečné vyhrožování, pohlavní
zneužívání a vydírání. Naprostá většina případů byla objasněna.
Závažná trestná činnost se podle výsledků daří objasňovat. U násilné
trestné činnosti směřující proti životu a zdraví nebyly zjištěny ani
oznámeny závažné případy s brutálním podtextem. Všeobecně
převládá majetková trestná činnost, kdy se jedná o krádeže a prosté
podvody. Výrazněji byly zaznamenány krádeže jízdních kol. V řadě
případů tomuto nahrávají sami občané svým jednáním při
nedostatečném zabezpečení svého majetku.
Uspokojivě lze hodnotit i bezpečnostní situaci na úseku veřejného
pořádku a dopravy. Za uvedené období se vyskytly případy rušení
nočního klidu zejména v centru města. Ke konci sledovaného období
výrazně poklesly projevy rušení nočního klidu, kde se projevil dopad
nově přijaté městské vyhlášky.
V počtu spáchaných přestupků převládají přestupky proti majetku a
přestupky proti občanskému soužití. V oblasti dopravy je stále
přetrvávajícím nešvarem jízda pod vlivem alkoholu.
Za sledované období bylo na teritoriu města Kaplice spácháno
celkem 81 trestných činů, z toho se podařilo 43 objasnit. Přestupků
bylo spácháno 380, z nichž bylo 185 řešeno blokovou pokutou
(zejména v dopravě). Ze zbývajících 195 přestupků bylo 123
objasněno. Zbývajících 72 přestupků zůstává dosud neobjasněno.
V dalším období může dojít k dodatečnému objasnění.
Policisté OOP Kaplice v rámci prevence zabezpečovali „Bezpečný
přechod“ v 228 případech. Dále proběhly tyto akce: kontroly
podávání alkoholu mladistvým, kontroly se zaměřením na
provozování prostituce, pobyt a pohyb celostátně hledaných osob,
kontrola chatových oblastí. Tyto akce probíhaly ve spolupráci
s Odborem cizinecké policie České Budějovice a s Městskou policií
Kaplice. Dále probíhala v rámci výkonu služby OOP Kaplice řada
dalších akcí a kontrol zejména v rámci bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
Závěrem lze konstatovat, že i přes všeobecně známá přijatá úsporná
opatření v rezortu a snížení celkového počtu policistů v rámci OOP
Kaplice, se daří bezpečnostní situaci zvládat na dobré úrovni.
Nicméně OOP Kaplice všem oblastem věnuje a nadále bude věnovat
zvýšenou pozornost s cílem neustále zlepšovat bezpečnostní situaci
na teritoriu města Kaplice a eliminovat vyskytující se negativní jevy.
Policie ČR, OOP Kaplice
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KINO KAPLICE tel. 380 311388
srpen
2. úterý
20.00 hod.

3. středa
20.00 hod.

9. úterý
20.00 hod.

10. středa
20.00 hod.

16. úterý
20.00 hod.

17. středa
20.00 hod.

Sci-fi thriller USA
87 min.
KAZATEL
Legendární Kazatel – bojovník z poslední Války upírů
žije nyní v tajnosti mezi utiskovanými
lidmi
v městech obehnanými zdmi. Když je jeho neteř
unesena skupinou krvežíznivých upírů, Kazatel poruší
svůj posvátný slib, aby se vydal na fanatickou výpravu
a našel ji před tím, než z ní udělají jednu z nich. Režie:
S. Ch. Stewart. Hrají: P. Bettany, C. Gigandet, K.
Urban
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Akční sci-fi thriller USA
109 min.
JSEM ČÍSLO ČTYŘI
Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? Thriller plný
akčních scén o výjimečném teenagerovi Johnu
Smithovi, který je uprchlíkem a utíká před
nemilosrdným nepřítelem, který ho chce zničit. John
mění svou identitu, pohybuje se z města do města
spolu se svým ochráncem Henrim. Nečekané události
- první láska, mocné nové schopnosti a spojení s
ostatními, kteří sdílejí jeho neuvěřitelný osud - změní
jeho život… Režie: D. J. Caruso. Hrají: A. Pettyfer, T.
Olyphant
Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno
Česká tragikomedie
90 min.
CZECH MADE MAN
Není těžké zbohatnout, obtížné je udržet si přízeň
štěstěny a nevzdat se ani po zničujících pádech. Příběh
sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z
chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových
domén. Režie: T. Řehořek. Hrají: J Budař, K.
Brožová, M. Šteindler, M. Písařík
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno
Akční sci-fi USA
131 min.
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Příběh se odehrává v době, kdy mladý Charles Xavier
a Erik Lensherr byli velmi blízcí přátelé a teprve
odkrývali své jedinečné schopnosti a kdy společně s
dalšími mutanty museli čelit největší hrozbě, jakou
kdy zatím lidstvo poznalo. Proč se ale z nejlepších
přátel stali nepřátelé na život a na smrt? Co
předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal Profesor
X a z Erika Magneto? Válka mezi X-Meny a
Bratrstvem začíná! Režie: M. Vaughn. Hrají: J.
McAvoy, M. Fassbender, K. Bacon
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Válečný thriller USA
112 min.
SVĚTOVÁ INVAZE
V roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními
UFO, stane hroznou realitou, když je země napadena
neznámými silami. Los Angeles zůstane poslední
výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. Skupina
mariňáků se tu rozhodla bojovat až do konce… Režie:
J. Liebesman. Hrají: A. Eckhart, M. Rodriguez,
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Komedie USA
102 min.
PAŘBA V BANGKOKU
Rozlučka se svobodou tentokrát v exotickém Thajsku.
Po nezapomenutelné pařbě v Las Vegas nenechá Stu
nic náhodě, jenže … co se stane ve Vegas, sice může
zůstat ve Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si
nedokážete ani představit. Režie: T. Phillips. Hrají: B.
Cooper, E. Helms, Z, Galifianakis, J. Bartha
Vstup 75,- Kč, mládeži přístupno

23. úterý
20.00 hod.

24. středa
18.00 hod.

30. úterý
20.00 hod.

31. středa
20.00 hod.

Česko-polské válečné drama
126 min.
LIDICE
Osudy obyvatel Lidic. Na začátku celého příběhu
stojí láska. Na konci vypálená malá česká vesnice,
poprava všech jejích mužů a transport dětí a žen do
koncentračního tábora… Režie: P. Nikolaev. Hrají:
K. Roden, Z. Fialová, Z. Bydžovská, O. Novák, V.
Jiráček, V. Kubařová
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Český muzikál
103 min.
V PEŘINĚ
Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá
přímo v našich peřinách. Na malebném náměstí
stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází
čistírna peří, v druhém má kabinet vykladačka snů a
mezi nimi vládne nepřátelství na život a na smrt...
Režie: F. A. Brabec. Hrají: L. Bílá, K. Roden, B.
Polívka, E. Balzerová, N. Divíšková, J. Mádl, M.
Šteindler
Vstup 75,- Kč, mládeži přístupno
Dobrodružná komedie Velké Británie
104 min.
PAUL
Dovolenková cesta po místech, proslulých údajným
výskytem UFO, se pro dva kámoše změnila v okamžiku, kdy narazili na skutečného „emzáka“ … a
Paul je poněkud zaskočil. Po počátečním oťukávání
ale zjistili, že si navzájem se svou povahou
zastydlých puberťáků docela rozumějí. Režie: G.
Mottola. Hrají: S. Pegg, N. Frost, S. Rogen
Vstup 70,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno
Dobrodružná komedie USA
102 min.
PRINC A PRUĎAS
Dva královští bratři s nekorektním slovníkem a
permanentně naštvaná a nebezpečná lučištnice na
hrdinské výpravě za záchranou sličné Belladony
aneb tahle zdařilá parodie si střílí z pohádkových
klišé... Režie: D. G. Green. Hrají: D. R. McBride, J.
Franco, N. Portman
Vstup 70,- Kč, mládeži nepřístupno

Na září připravujeme: ŽENY SOBĚ, CIGÁN, JANA EYROVÁ,
KUNGFU PANDA 2, ZKAŽENÁ ÚČA, MECHANIK ZABIJÁK,
HARRY POTTER: RELIKVIE SMRTI část 2

Kulturní dům Kaplice
SOUKROMÁ

ROCKOVÁ

ŠKOLA

Nenechte se zmást názvem,
neučíme jen „rockovou“ hudbu.
Náš program zahrnuje učení, jak hrát na nástroj
a jak hrát svoji oblíbenou hudbu.
Rocková škola zahrnuje všechny druhy
„rock“ music.
Rock / pop / country / hard rock / jazz / Rń´B
Náš program je skvělý doplněk ke školním aktivitám
a možnost se vyjádřit a bavit se.
Zaměření: bicí nástroje, basová kytara, elektrická
kytara, klávesy, saxofon, trombón, trumpeta, zpěv

Zápis do školy v září 2011
Kontakt: 777 185 696, zkoubek@gmail.cz
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KULTURNÍ NABÍDKA
Změna programu vyhrazena srpen
4. a 25. srpna, čtvrtek

od 21.15 hodin

NOČNÍ PROHLÍDKA EXPOZICE
Navštivte expozici představující historická řemesla a život na
kaplickém venkově a „selskou světnici“ v tajemné atmosféře letního
večera. /rezervovat možno v infocentru, tel. 380 311 388/
Historická expozice Kaplicka, ul. Kostelní
vstup 20,- / 10,- Kč

Kaplické hudební léto
Kulturní podvečery s hudbou a grilovanými pochoutkami s posezením
na radničním dvorku. Noční atmosféra ve stylu loučí. Vstupné na
každou akci 45,- Kč (ke vstupnému ochutnávka medoviny nebo
slivovice). Točit se bude pivo Svijany. Možnost rezervování stolu v
infocentru (380 311 388).
5. srpna, pátek

20.00 – 23.00 hodin

JazZÍKAspol
Večer s hudbou jazz, swing, latin a funk. Radniční dvorek
12. srpna, pátek

20.00 – 23.00 hodin

HARLEY
Večer s country music. Radniční dvorek
19. srpna, pátek

20.00 – 23.00 hodin

DECHOVÁ HUDBA
Večer s muzikanty z Kaplicka. Radniční dvorek
23. srpna, úterý

od 20.00 hodin

RENESANČNÍ RADOVÁNKY
Večer s Exfantou v dobových kostýmech. Host Pěvecký sbor Kaplice pod vedením L. Menšíkové. Radniční dvorek
17. srpna, středa

odjezd ve 12.00 hodin

ZÁJEZD DO POHÁDKOVÉ REZERVACE

BAJAJA VS. DRAK 3D
Výlet do unikátní lesní rezervace plné pohádkových bytostí tentokrát
na tradiční českou pohádku … snad se s pomocí dětí a pohádkových
bytostí podaří zachránit princeznu. Místa v zájezdu si rezervujte do
12. 8. v infocentru, odjezd od kina Kaplice ve 12.00 hodin, návrat
odpoledne. Pořádá KIC Kaplice, tel. 380 311 388.
Hořice na Šumavě
Cena 160,- Kč (vstup + doprava)
20. srpna, sobota

od 10.00 hodin

TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE
Od 18.00 hodin kapela Funky Parliament
Areál koupaliště v Kaplici

TURNAJ
V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE
20. srpna 2011 od 10.00 hodin
Vytvořte si vlastní tříčlenný tým a přijďte si zahrát
a pobavit se do areálu koupaliště v Kaplici!
Doprovodný program:
po celý den hraje DJ Yany / koktejl bar / grilované prase

od 18.00 hodin kapela Funky Parliament
Registrace týmů do 15. srpna v kaplickém infocentru
Startovné pro týmy 100,- Kč. Vstupné 20,- Kč

Hlavní sponzor ALUPLAST Kaplice

Sloupek KIC Kaplice

Slavnosti na konci srpna
„Páni z Rožmberka téměř vždy horlivými ctiteli Lověny byli a
nebyli-li právě četnými toho času válkami a spory zaměstnáváni,
vždy rádi dřevce a lovecké trubky se chápali..", tak praví historie. V
dobách Rožmberků byl lov převážně výsadou šlechty, ale zajímavé
je, že na dvoře Petra Voka z Rožmberka se lovů účastnily i dámy,
které střílely z kuší. K oblíbeným kratochvílím patřila tehdy střelba z
kuší i z ručnic do terčů a na rožmberských panstvích se organizovaly
štvanice na medvědy.
Do dob, kdy na svém panství pořádali štvanice poslední
Rožmberkové, vás pozveme prostřednictvím Kaplických loveckých
slavností, konaných v rámci Rožmberského roku na počest pana
Petra Voka. Atmosféru „návratu z jednoho takového dobrého honu“
navodí lovecký průvod s Rožmberkem Vokem a jeho lovčím,
sokolníky s dravci a psovody s loveckými plemeny psů, družinou,
dvořanstvem a hudebníky a také s jezdci na koních. Za doprovodu
skupiny bubeníků projde průvod městem od kulturního domu přes
náměstí a poté Českobudějovickou ulicí do městského parku.
A co vás všechno čeká v sobotu 27. srpna ve stínu vysokých stromů
kaplického parku? Nenechte si ujít slavnostní zahajovací ceremonii
s Petrem Vokem, do renesance vás přenesou i muzikanti Musicy
Vagantium, hrající na rozmanité historické nástroje a šermíři a
zbrojnoši Divadelní a šermířské společnosti Zikmunda Wintera.
Krásnou podívanou jistě přinesou „Dámy v sedle“; půvabné jezdkyně
jako z dob dávno minulých předvedou drezúru koně a ukázku
skákání v dámském sedle. V pivním stanu se bude vařit po
„rožmbersku“, připraveno je v průběhu odpoledne hned několik
lákavých ukázek historického vaření.
Ve 13.30 hodin se můžete těšit na jednu z lahůdek letošních slavností
a tou je „Bubenická show“ souboru WILDSTICKS, která vás
provede světem rytmů. Zažijete strhující sambu ve stylu slavného
brazilského karnevalu v Riu, popové hity velikánů jako Michael
Jackson či Jamiroqai, nebo jazzové standardy Blue Bossa, či Autumn
Leaves nebo americké marsch. Soubor využívá různé bicí nástroje,
které nejsou v našich zeměpisných šířkách obvyklé, např. americké
oválné bubny, vibrafon, xylofon, zvonkohra, perkusivní nástroje
(bonga, conga, djembe) a různé tom tomy.
Po 15.00 hodině proběhne slavnostní obřad pasování mladého lovce
do mysliveckého stavu. Atmosféru historických i současných lovů
navodí vystoupení českých, rakouských i německých trubačů s tóny
borlic, lesních rohů a lesnic. V průběhu dne uvidíte ukázky práce
s loveckými psi, sokoly a dravci. Ve vyzdobeném kostele sv. Petra a
Pavla bude celebrována Svatohubertská mše za účasti Řádu sv.
Huberta.
Po celý den bude v parku probíhat historický jarmark, obohacený o
ukázky starých řemesel. Navštivte stánky historických zbraní
GOTHIC, šperkaře, zlatníka, řezbáře, nožíře, rytce zbraní, stánek s
loveckými štítky nebo vábničkami zvěře. V areálu parku najdete i
uměleckého kováře nebo přadlenu…
Výstavy historických vozů a motocyklů si milovníci pojízdných
veteránů mohou vychutnat na parkovišti u parku, na prostranství před
Restaurací u Malše nebo na srazu škodovek na náměstí, kde bude
připraven i hudební program se skupinou NA EX a možnost
občerstvení.
Program na hlavním podiu vyvrcholí koncertem skupiny Kabát
revival a v pivním stanu uzavře od 21.00 hodin slavnosti
českobudějovický taneční orchestr Variant.
Máte-li děti nebo vnoučata, pro ně je určeno páteční odpoledne. Mezi
15.00 a 18.00 hodinou se park promění v loveckou stezku, na které
děti absolvují například střelbu z luku na terč, střílení „divokých
kachen“, maxi zaječí puzzle, zahradní kuželky s medvědem a další
úkoly hodné mladých lovců. Svojí prezentaci zde bude mít
českobudějovická bažantnice a Lesy ČR, chovatelé drobné zvěře
potěší oko malého diváka s živými zvířátky, stejně jako sokolník
s dravými ptáky. Nebude chybět oblíbený lov kaprů a
z adrenalinových zážitků bungee trampolína, elektrovozítka, skákací
hrad a malování na obličej. Hlavním partnerem dětského odpoledne
je JEDNOTA DS Kaplice.
red
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Výuka složitějších variací. Deset lekcí výuky, standardní a latinskoamerické tance. Kurz je zakončen závěrečným věnečkem.
Od 2. září 2011 od 20.00 hodin v sále kulturního domu v Kaplici.
Výuka vždy v pátek ve 20.00 hodin. Přihlášky párů v infocentru,
nejpozději do 19. srpna 2011. Cena kurzu 1600,- Kč.

Výstava historických vozidel
Sdružení majitelů historických vozidel Kaplice
zve milovníky starých motocyklů na již IV.
ročník výstavy těchto nádherných skvostů.
Výstava se koná 27. srpna 2011 na parkovišti
před restaurací Malše v Kaplici. Při této
příležitosti proběhne představení mladých
motokrosových jezdců. Těšíme se na vaší účast a
doufáme, že se výstava vydaří a i počasí k nám bude příznivé. Na
tuto akci vás srdečně zve Sdružení majitelů historických vozidel.
Za sdružení vás zdraví a těší se Jan Kašpar

Zajímavá (nejen) kultura v okolí
7. srpen

OVČÁCKÉ SLAVNOSTI

Celodenní akce v zámecké zahradě v Borovanech, pořadá o.p.s. Rosa
ČB.

16. srpna

BRATŘI Z RŮŽE

Vystoupení skupiny historického šermu. Začátek v 19.00 hodin.
Vstupenky budou v prodeji před představením na hradě. Nádvoří
hradu Rožmberk.

20. srpen GENTLEMEN SINGERS, BEATLES RETROSPECTION
Koncert vokalního sboru bývalých členů Boni Pueri, od 20.00 hodin
na nádvoří zámku v Borovanech. Akce v CBsystemu.

24. - 28. srpna ROŽMBERSKÁ RŮŽE
Výstava květinových aranžmá v historických interiérech hradu
Rožmberk. Rožmberk nad Vltavou.

26. srpna

PAVEL ŠPORCL - GIPSY WAY

Společný koncert s romskou kapelou Romano Stilo, od 20.00 na
nádvoří borovanského zámku. Akce v CBsystemu.

1. – 26. srpna POHÁDKOVÁ REZERVACE
Lesní divadlo nejen pro děti. Představení probíhají v lese, musí se u
nich trošku chodit a pomáhat. Rezervaci letos najdete v Hořicích na
Šumavě, parkuje se u amfiteátru Pašijových her. Vstupné 95,- Kč.
Více na www.pohadkovarezervace.cz.
11.00
Pohádkové safari (Jak se žije pohádkovým bytostem
v nové lesní rezervaci vám ukáže badatel a pohádkolog pan
Ptáček)
14.00
Bajaja vs. Drak 3D (Tradiční česká pohádka, v které
pomáhají i děti zachránit princeznu)
16.30
Čertova nevěsta (Loňský hit s Troškou změn – hraje se
pouze ve čtvrtek!)

Skutečnost

Rozpočet
upravený

Druh příjmu

v tisících Kč
daň z příjmu fyzických osob ZČ
daň z příjmů fyzických osob
OSVČ
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
obec
daň z přidaté hodnoty
daň z nemovitostí
ostatní daně a poplatky
správní poplatky
místní poplatky
likvidace komunálního odpadu
ostatní odvody z vybraných činností

Daňové příjmy celkem

Nedaňové příjmy celkem

13 000,0

5 453 575,00

3 700
15 000

3 700,0
15 000,0

1 051 037,50
5 698 273,00

3 500
24 000
7 000
830
3 869
2 974
3 500
920

3 500,0
24 000,0
7 000,0
834,3
3 893,4
2 994,0
3 500,0
920,0

3 129 490,00
12 171 573,00
5 207 516,00
518 378,00
2 262 902,00
1 516 846,00
3 147 707,00
400 312,28

78 293

příjmy z poskytování služeb
odvody příspěvkových
organizací
příjmy z pronájmu majetku
příjmy z úroků a dividend
přijaté sankční platby
náklady řízení
příspěvky na splátky úvěru BSŠ
ostatní přijaté vratky a přeplatky
přijaté pojistné náhrady
odměna za tříděný odpad
příjmy z úhrad dobývacího prostoru
ostatní příjmy
splátky půjček SF, ZBÚ

v Kč

13 000

78 341,7 40 557 609,78

249

288,5

185 925,00

3 363
6 327
300
1 000
119
1 168

300
50
85
86

3 693,4
6 397,0
300,0
1 222,5
141,0
1 168,0
485,9
57,9
300,0
50,0
224,3
86,0

2 068 355,00
4 064 893,12
147 578,32
839 367,00
63 100,00
486 465,00
483 505,61
57 852,90
233 578,00
76 364,00
168 984,64
83 600,00

13 047

14 414,5

8 959 568,59

příjmy z prodeje bytů, domů
a nebyt. prostor
příjmy z prodej pozemků

1 700
200

1 700,0
316,0

179 798,00
315 175,00

Kapitálové příjmy celkem

1 900

2 016,0

494 973,00

293,2
804,8

293 200,00
804 738,00

16 997
11 400
25 000
2 600

16 997,0
11 400,0
25 000,0
10 835,0
77,0

8 498 598,00
8 600 000,00
12 749 000,00
3 236 987,00
70 232,00

1 000

1 000,0
1 979,0
2 312,0
23,9

475 664,00
261 591,00
963 145,00
23 827,50

10 875,0
406,4

9 557 580,42
382 282,00

dotace výkon agendy soc.služeb
dotace soc. práv. ochrana dětí
dotace ze SR v rámci souhr.
vztahu
dotace ze SR sociální dávky
dotace ze SR příspěvek na péči
dotace ze SR a EU
příspěvky od obcí
převod HČ záloha na zisk
ostatní nájem
převod z HČ použití fondu,SF
převod z HČ záloha na zisk BSŠ
dotace SR poskyt. kraj
dotace Mze - vodovod
a kanalizace Hubenov
dotace Jč. kraje

Přijaté dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM

2 312

10 875

70 184

82 003,3 45 916 844,92

163 424 176 775,5 95 928 996,29

VÝDAJE
Druh výdaje

Skutečnost

Taneční kurz pro pokročilé

PŘÍJMY

Rozpočet
upravený

Taneční kurz pro začátečníky. Deset lekcí
(standardní tance: waltz, tango, valčík,
quickstep a latinsko-americké tance:
samba, cha-cha-cha, rumba, jive, blues).
Lektoři: Mgr. Tomáš Ryneš a Jana
Bátovská, DiS.
Od 2. září 2011 od 18.00 hodin v sále
kulturního domu v Kaplici. Výuka vždy
v pátek v 18.00 hodin. Přihlásit se můžete
do 19. srpna v infocentru Kaplice. Cena
kurzu 1600,- Kč.

Plnění rozpočtu k 30. červnu 2011
Rozpočet
schválený

Základní taneční kurz

Plnění rozpočtu Města Kaplice

Rozpočet
schválený

Taneční kurzy v Kaplici

v tisících Kč
služby v ostatní veterin. péči
čipování psů
údržba městských pozemků-louky

110
30
20

95,0
20,0
20,0

v Kč
5 040,00
8 000,00
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nákup lesních pozemků
dotace a příspěvky na hospodaření
v lesích
nákup auta HČ
výstava trofejí

Zemědělství a les. hospod.
celkem
Bělidlo 101 - multifunkční
komplex
komunikace úklid
komunikace úroky z uvěru
opravy komunikací
BESIP propagace, materiál
vyhrazená parkovací místa ZTP
příspěvek nadace Jč cyklostezky
dopravní zprav, poradenské služby
dopravní značení, odtah vraků
údržba krajnic u obecních komunikací
oprava autobusových zastávek
opravy a údržba chodníků,
schodišť a komunikací
rekonstrukce komunikace BlanskoNa Papírně
dopravní hřiště ZŠ Školní-dotace
oprava odstavných ploch pro
kontejnery

Doprava celkem

500

500,0

15

1 012,6
61,0
15,0

1 012 414,00
60 862,00
14 569,00

675 1 723,6

1 100 885,00

100

100,0

4 029
200
1 050
10
20
8
40
220
130
50

4 029,0
200,0
750,0
10,0
20,0
8,0
40,0
220,0
130,0
50,0

2 014 500,00
121 301,00
230 588,00
8 297,40
3 404,00
7 195,00
19 905,00
56 544,20
87 643,00
2 942,00

1 300

2 441,0

151 764,00

2 500

2 500,0
80,0

19 800,00

50

50,0

9 607

vodné stojánek, osazení vodoměrů
vodovod, kanalizace Hubenov,
Dobechov, Pořešín
vodovod, kašna Blansko
výměna ovládací armatury
vodovod Kaplice
Velký Chuchelec - odkyselovací filtr
opravy kanalizací a vpustí
rekonstrukce kanalizace Bělidlo
vodovod a kanalizace Hubenov
PD k plánovaným akcím

Vodní hospodářství celkem
Spoje - zřízení TV Prima
MŠ Nové Domovy příspěvek na
činnost
MŠ Nové Domovy - Nové Domky
- oprava topení
MŠ 1. máje 771 příspěvek na
činnost
MŠ Nové Domovy -Nové Domky
- zateplení pavilonu B
přestavba učebny ZŠ Školní na MŠ
MŠ 1.máje 771 výměna oken
MŠ Nové Domovy zateplení dotace

Předškolní zařízení celkem
ZŠ Fantova příspěvek na činnost
ZŠ Školní příspěvek na činnost
ZŠ Školní dotace Jč. kraj
ZŠ Školní a Fantova - opravy budov

Základní školy celkem

lyžařská běžecká trasa
příspěvek na ostatní zájm.činnost org.

10 528,0

2 723 883,60

158

709,0

718 479,00

100
20

100,0
20,0

11 123,00

100
100,0
600
600,0
950
950,0
564 176,60
1 100
526,0
525 372,70
20 615 20 615,0 18 023 923,87
180
180,0
23 823 24335,0 19 843 075,17

1,6

1 520,00

3 521,0

1 760 000,00

12,1

12 072,00

1 300

1 300,0

650 000,00

1 800

260,0
1 652,0
520,0

3 521

8 652,0

24 000,00

13 621 15 917,1

7 000

2 446 072,00

5 020
5 100

5 020,0
5 100,0
23,9
3 490,8

2 510 000,00
2 550 000,00
23 827,50
589 642,80

12 500 13 634,7

5 673 470,30

2380

městská knihovna
kronika města
přeshraniční spolupráce
KIC příspěvek na činnost
válečné hroby údržba a materiál
hrad Pořešín
údržba a rozšíření městského rozhlasu
údržba památek
Grant Jč.kraje KIC - Rožmberský rok
občanská komise

2 291
35
25
4 485
10
200
170
620

2 291,0
35,0
25,0
4 485,0
10,0
200,0
170,0
938,0
70,0
100,0

1 073 385,65
17 222,00
1 378,00
2 242 000,00

Kultura celkem

7 936 8 324,0

3 757 502,65

běžné opravy sportovišť
koupaliště
neinv.příspěvek sport .odd. na mládež
příspěvky na zájmovou činnost
mládeže
příspěvek na provoz sportovišť
opravy a vybavení dětských hřišť

1 725
360
660

100

110
150
206

185,0
360,0
660,0
110,0
150,0
206,0

200 000,00
108 245,00
70 000,00
45 272,00
36 060,00
295 167,00
660 000,00
110 000,00
150 000,00
12 615,00

Tělovýchova a zájm. činnost
celkem
Zdravotnictví
úroky z úvěru BSŠ,Linecká 15 BJ
privatizace kolky, daň z převodu nem.
příspěvek na údržbu nemovitostí
Česká pošta nájemné čp. 84
rekonstr. Novohradská čp. 63-64 PD
regulace tepla gymnázium, OA
rekonstrukce sálu Slovan
pojištění majetku
veřejné osvětlení energie
veřejné osvětlení údržba,
rekonstrukce
opravy a provoz hřbitovů Kaplice,
Blansko
právní služby a soudní výlohy
územní plán, zpracování ÚAP pro spr.
obvod
platby daní a soudních poplatků,
nákup kolků
ostatní opravy majetku
převody pojistného plnění
městský mobiliář
nákup pozemků
výkup havarij objektů, odstr.
havarijních staveb
věcná břemena, nájmy
ostatní služby pro územní rozvoj
dotace z EU služby
náhrada AM invest-zmařená investice
projektové dokumentace k dotacím

Bydlení, komun. služby celkem

10
125

10,0
125,0

10 000,00
125 000,00

3 346 1 806,0
12
12,0

1 398 842,00
6 000,00

1 560
100
100
96
400
300
100
350
750

1 560,0
100,0
100,0
96,0
447,0
300,0
100,0
350,0
750,0

720 667,00

1 182

1 182,0

592 006,00

722
50

720,4
50,0

541 715,00
5 886,00

250

250,0

30 264,00

130
600

130,0
390,0
28,0
150,0
500,0

12 178,00

150
500
400
40
500
900

Dům s pečovatelskou službou
Chráněné bydlení Blansko
klub důchodců
sociální pomoc, poradenství, péče,
služby

VÝDAJE CELKEM

27 845,00
30 436,00

1 478,00
186 747,00
105 600,00
338 000,00
42 872,00

9 880 9 842,4

3 903 985,03

700

328,0

268 679,80

738,0
9 368,0
60,0
75,0
6 126,0
10,0

464 058,00
5 403 136,00
51 191,00

450,0
135,0

41 613,00
53 309,00

3 213 000,00

127,0

12 881,00

15 475 17 417,0

9 507 867,80

36 400 36 400,0 21 019 030,00
673
688
113
109

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

158 988,00
349 211,51

400,0
40,0
500,0
761,0
338,0
600,0

kontejnery, odpad koše,sběr a svoz
tříd odpadu
121
sběrný dvůr-staveb úpravy,vybavení,
provoz
585
sběr a svoz komunálního odpadu
9 368
likvidace černých skládek, autovraků
70
posudky, rozbory, odpovědnost za škody 75
úklid města
4 386
úklid zeleň města
30
kácení a výsadba dřevin, památné
stromy
465
park WC
135
péče o vzhled - vánoční a květinová
výzdoba
240

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

48 544,52
446 400,00
265 147,00

1 583
15
2 690
972
2 037
31 887
4 027

904,0
957,0
113,0

429 636,18
328 162,95
19 934,00

109,0

8 395,00

1 583,0
786 128,13
15,0
2 690,0 1 259 400,27
1 073,5
261 449,00
2 065,0 1 006 934,09
33 093,6 14 250 915,18
5 623,7

1 321 239,64

176 586 186 053,2 90 268 199,86

FINANCOVÁNÍ – třída 8
změna stavu na bankovních účtech
přijatý úvěr
uhrazené splátky dlouhodob.půjček

FINANCOVÁNÍ
CELKEM

14 944 18 059,7
7 000
-8 782 -8 782,0

13 162 9 277,7

-2 361 226,43
-3 299 570,00

-5 660 796,43

J. Holemá, MěÚ Kaplice
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Informace pro občany
Změna režimu dopravy v ul. Na Vyhlídce
Ke konci měsíce srpna bude trvale osazeno nové svislé dopravní
značení na místní komunikaci v ul. Na Vyhlídce vedoucí směrem od
domu č.p. 508 k domu č.p. 523. Dochází zde ke změně z obousměrné
komunikace na jednosměrnou s patřičným dopravním značením a
parkovacími pruhy.
Prosím všechny řidiče, aby dbali zvýšené pozornosti v této lokalitě.
Mgr. Karel Čajan v.r., vedoucí odboru dopravy
a sil. hospodářství MěÚ Kaplice

Termíny svozu odpadu
Sdělujeme občanům termíny svozu separovaného domovního odpadu
ve 2. pololetí roku 2011 (papír, sklo a PET láhve).

Měsíc

Vývoz papíru Vývoz skla

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

4. + 18. 8.
1. + 15. + 29. 9.
13. + 27. 10.
10. + 24. 11.
8. + 22. 12.

1. + 29. 8.
26. 9.
24. 10.
21. 11.
19. 12.

Vývoz PET lahví - pravidelný odvoz každé pondělí
Ing. Žižková Eva, referentka odobru OŽPaÚÚP MěÚ Kaplice

„Občan se ptá – radnice odpovídá“
Dotaz:
Dobrý den, stále nějak nejsem spokojen s vysvětlením, proč mít
plošnou vyhlášku na něco, co jde řešit jinak.
Pojďme se na problém podívat hlouběji, než jsme to udělali v
minulém dotazu. Tam jsem zůstal u problematiky pouliční prostituce,
a pominul veřejný pořádek, jako takový. Mějte na paměti i
„rozlehlost“ daného území (vnitřní město). Pokud se na ulici bude
dít, co se tam dít nemá, máme policii, městskou a státní. Ta je od
toho, aby nám zajistila klid. Bez ohledu na denní, či noční dobu. A
naučila nepřizpůsobivé, jak se chovat. Na to zákony máme, na co
tedy vyhlášku?
Uvnitř restauračních zařízení si za pořádek ručí provozovatel.
Výtržnosti, nalévání podnapilým, nezletilým, řeší opět zákon a může
to pro daného provozovatele skončit až ztrátou licence a uzavřením
provozovny... Na co tedy vyhlášku?
Pokud bude restaurační zařízení hlučné samo o sobě - opět existuje
řešení. Jsou hygienické limity. Pokud je provozovatel nedodrží, bude
řešen ze zákona. Na co tedy vyhlášku?
Pouliční prostituci pomíjím, tu jsme probrali minule. A tu vyhláška
NEŘEŠÍ!
Podnikatelům radnice nabízí vyjímky z vyhlášky, na základě
povolení prodloužení zavírací doby. V tom vidím vznik korupčního
prostředí, u vyjímek tak běžného.
Dojde určitě i k tomu, že někdo vyjímku nezíská, a přesto bude chtít
mít hosty i přes povolenou zavírací dobu... a nastane všelijaké
chytračení, obcházení této vyhlášky...
A ta bude opět zbytečnou.
Další zájemci o noční život se také přesunuli na čerpací stanice. Ty
nejspíš nezavřeme s půlnocí, pomocí naší vyhlášky... Tam jsme
provozovatele zařízení nechali v situaci, kterou si bude muset řešit
sám, v rámci svých možností. Opět, díky vyhlášce, nastavujeme
nerovné podmínky.
Neumíme, nebo nemáme vůli, využívat možnosti zákona, a pak se
uchylujeme k podobným vyhláškám. Odvažuji se napsat, že tato
vyhláška ZNEVAŽUJE práci policie v našem městě. Dává jí najevo,
že na svou práci nestačí.
A douška na závěr. Chtěl bych vidět volební výsledky komunálních
voleb, strany, nebo hnutí, co by měla ve svém programu vyhlášku
podobnou té naší.
Děkuji za Vaši trpělivost s těmito řádky.
Richard Piterka

Odpověď:
Vážený pane Piterko, jsem přesvědčen, že na řadu Vašich otázek
jsem odpověděl již v minulém dotazu. I přesto Vám rád opět
odpovím.
Městská policie je samozřejmě určena k zajištění místního pořádku,
ale v první řadě je její úloha v prevenci společensky negativních jevů.
Neměla by být prvoplánově orgánem represe. Vždyť je spousta měst
a obcí, které městskou policii vůbec nezřídily, a místní pořádek
zajišťují prostřednictvím státní policie a díky obecné kázni občanů.
Ne vše lze řešit formou aplikací zákona, který místní poměry či
specifika obtížně vystihne. Je pravdou, že za pořádek a stav uvnitř
restauračního zařízení, pokud to nepřesáhne příslušnou mez, ručí
provozovatel. Nepamatuji si však, ani nejsem přesvědčen o tom, že
správnou cestou je odebrání licence a uzavření provozovny. To chápu
jako nejkrajnější řešení problému. V první řadě musí probíhat
partnerský dialog při nastalých problémech s provozovateli.
Pravomocí města je v rámci svého územního působení možnost
vydávat vyhlášky, které právě vyplní prostor okolo příslušných
zákonných norem, které postihnou právě místní specifickou
problematiku. Ve vyhláškách se v řadě případů promítnou a mohou
realizovat oprávněné podněty a připomínky občanů. Vydání nové
vyhlášky je vždy velmi složitý proces. Náročné je také zajistit, aby
byla vyhláška kvalitní a objektivně postihla danou problematiku.
Myslím, že není správné hovořit o absenci vůle zastupitelů či
ironizovat funkci a činnost policie.
Zastupitelé města formou vyhlášek pověřují městskou radu jako
rozhodujícího orgánu v otázce různých výjimek za přesně daných
podmínek, které jsou veřejně známé. Rozhodnutí městské rady jsou
přístupná a rozhodně vylučuji a nevidím zde v žádném případě vznik
korupčního prostředí. S plnou odpovědností mohu potvrdit, že
městská rada při udělování výjimek vždy objektivně a nestranně
vychází z aktuálních okolností přijatých žádostí o udělení výjimky.
V případě potřeby nabízím možnost osobního setkání a jsem ochoten
s Vámi prodiskutovat či vysvětlit další problematické okruhy.
Ing. Pavel Svoboda, místostarosta

Občan se neptá – konstatuje
Se zájmem jsem si přečetla dotaz a s úsměvem odpověď, týkající se
lehkých dívek ve městě. Dvě takové, romka a blondýnka, již delší
dobu „úřadují“ přímo v ubytovně MU Fantova. Nejprve v noci na
lavičce před, po získání klíčů přímo uvnitř.
Po opravdu hlučné a bouřlivé noci se celý druhý den vystavovaly
v otevřených oknech a jejich ječení snad musel slyšet i nedoslýchavý.
Přestože byl normální pracovní den, nikomu to nevadilo, aby zasáhl.
Poukázala jsem na to u jednoho z ubytovaných, ale nezájem, není za
to placený. Notně znavené se k večeru přesunuly do zahrady, kde
jako bonus pro sousedy prováděly odhalování spodních partií těla za
přítomnosti svých kumpánů z ubytovny. Vzbouřila jsem se, když si
udělaly veřejné WC přímo u mého plotu.
Jistě uznáte, že sezení na lavičce před ZUŠ je proti těmto zážitkům
čajíček. A protože bezvládí umožňuje repete, přijďte pobejt. Třeba
bude zase striptýz a uvidíte kovem ozdobené pupíky.
Jiřina Štěrbová

HUDEBNÍ AKCE PRO MLADÉ
„Babí léto ve stylu začínajících
a mladých místních kapel“
Vystoupení mladých hudebních kapel a skupin
v městském parku navazuje na loňský úspěšný
„Kaplický šokec“. Akce se bude konat v pátek, příp.
sobotu 16./17. září
Přihlášky pro kapely si vyzvedněte v kaplickém
infocentru, nebo napište na infocentrum@mestokaplice.cz,
nejpozději do 20. srpna.
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Z historie
Zřízení lékárny v Kaplici
(Ze záznamu v kaplické městské kronice ze srpna 1911 – autor Ignaz
Oberparleiter)
12. dubna 1798 oznámil krajský úřad
v Českých Budějovicích, že dal
souhlas ke zřízení lékárny v Kaplici.
Lékárna měla být místěna v domě čp.
44, kde ovšem byl umístěn výčep
vrchnostenského pivovaru. Krajský
úřad proto vydal povolení majiteli
domu čp. 62 v Novohradské ulici
Franzi Schifferlovi, aby zřídil lékárnu
v tomto domě. Až po dvaceti létech se
podařilo najít pro lékárnu vhodnější
umístění a to v domě čp. 44 na
náměstí. Provozovatelem se stal
měšťan Josef Schützenberger, který
dům označil štítem „Zur Fortuna“
(Fortuna - římská bohyně štěstí). Tato bohyně byla až do požáru
v roce 1872 zvěčněna na obraze na průčelí domu, zatímco boční
stěny vstupního portálu zdobily postavy starověkého lékaře
Aeskulapa.
Po Schützenbergerovi převzal lékárnu Venzel Bindera (1850-64),
následovali: František Siruček (1864-66), Josef Douscha (18661874), Karl Knapp (1874-88), Karl Fried (1888-96), Rudolf Luke
(1896-1900), Karl Hildebrand (1900-1911).
Císařsko-královské místodržitelství pro Čechy 29. 10. 1905 sdělilo
majiteli K. Hildebrandovi, že vlastnictví lékárny, které bylo
v Pozemkové knize vedeno jako neprodejná živnost, může být
prodáno komukoliv, pakliže o to současný držitel (K. H. - pozn.
autora) požádá. Od 10. června 1906 byla lékárna v Kaplici uznána
místodržitelstvím jako volně prodejná živnost (tzv. nevázaná).
Pavel Mörtl

Lékárna na fotografii z přelomu 19. a 20. století, je to ta první
budova zprava na severní frontě náměstí

Romantismus není jen Hluboká
Výstava provede návštěvníky více než 40 místy
v jižních Čechách
Že romantismus není jen Hluboká, ukázali autoři stejnojmenné
výstavy, která bude putovat po Jihočeském kraji od 14. července až
do konce roku 2011. Výstava představuje více než 40 míst v jižních
Čechách, která jsou inspirována romantismem. Jedná se nejen o
zámecká sídla, hrady či sakrální stavby ale i o zahrady či parky plné
romantických pavilónů či umělých zřícenin.
K předním turistickým magnetům jižních Čech patří již od konce 19.
století zámek Hluboká nad Vltavou, typický příklad neogotického
stylu. Zpočátku byl tento styl označován jako „romantická gotika“
nebo také „zahradní sentimentalistická gotika“. Právě v zahradách se
poprvé objevují většinou drobné stavby (umělé zříceniny, besídky,
chýšky, pavilony apod.), které svým tvarem připomínají gotiku a
odkazují tak k tehdy uznávanému období středověku.

Od poloviny 19. století došlo k masivnímu rozšíření neogotiky. Při
stavbách se využívalo nejen oblíbených předlohových knih a
vzorníků, ale za inspirací se cestovalo přímo do Anglie a Skotska,
odkud se nový historizující styl šířil do celé střední Evropy. Úhledně
upravené parky či zahrady se po vzoru těch anglických měnily
v mystická místa, která měla na návštěvníka působit jako výtvor
přírody a ne lidských rukou.
Jistou zvláštností jižních Čech je skutečnost, že zde nový stavební
styl zasáhl nejenom sféru tzv. vysokého umění, ale prosadil se silně i
v „užitkové“ industriální architektuře, především jako tzv. schwarzenberský sloh. Jako typické příklady poslouží Schwarzenberský
plavební kanál, pivovary (Třeboň, Protivín), nebo rozhledna na Kleti.
Cílem autorů výstavy bylo představit neogotiku i v širších kulturních
souvislostech, s využitím dobové literatury a výtvarného umění.
Informační panely jsou rozděleny do několika tématických celků:
Zámky, Hrady, Hrobky, Sakrální stavby, Industriální architektura a
Romantismus v zahradní a krajinářské tvorbě. Informace o stavební
historii místa doplňuje velké množství barevných fotografií, ale i
dobová ikonografie.
Návštěvníci výstavy se dozví nejen o zámku v Hluboké, ale také
v Blatné, Vráži, Českém Rudolci, Dubu u Prachatic nebo o zámku
Orlík. V duchu romantismu byly upraveny i hrady Rožmberk, Zvíkov
nebo Vítkův Hrádek a mnoho dalších staveb. Na panelech jsou
představeny park v Červeném Dvoře, Terčino údolí v Nových
Hradech nebo Landfransova zahrada v Jindřichově Hradci. Vstup na
výstavu je zdarma nebo v rámci vstupu na památku.
Kdy a kde si můžete výstavu prohlédnout:
14. července – 7. srpna - zámek Hluboká
9. srpna – 31. srpna - hrad Zvíkov
2. – 19. září – výstavní síň českobudějovické radnice
21. září – 31. prosince – hrad Rožmberk (galerie)
Národní památkový ústav České Budějovice

Za panem Václavem Vopičkou
Motto: Odešel heroj bez bázně a hany,
jenž vůlí ryl své stopy do žuly.
Čas opět oponou trhnul a ve středu 13. července 2011 se uzavřela
kapitola života pana Václava Vopičky, člověka, který celým svým
aktivním životem a posláním pedagoga, pro nějž žil, tak mnoho dával
a tak málo přijímal. Byl vzorem skromnosti, měl pro kohokoliv
přívětivé slovo a pomocnou ruku. Byl jedním z nás, prožil zde celý
život. Václav Vopička neměl a ani nemohl mít nepřátel. Svými
odbornými znalostmi širokého spektra učebních předmětů –
především matematiky, fyziky, chemie spolu s výbavou cizích jazyků
(angličtina, němčina, ruština) kladl základní kameny vzdělání
bezpočtu žáků z Kaplice a Kaplicka. Navíc u něho našlo pomoc
mnoho těch, kteří ve studiích pokulhávali a i ti na něho musí
s povděkem vzpomínat. Jako dnes slyším jeho častá slova doznání:
„Já za to nic nechci, mě učení baví a jsem úplně spokojen, když vím,
že jsem pomohl. V tom vidím zadostiučinění…“ Jaký paradox
v současnosti, kdy různá doučování nejsou právě nejlevnější
záležitostí. Jiné z jeho charakteristických rčení: „Pro mě je vyučování
krevním oběhem v každém dni – jen překotnému rozvoji vědy a
poznání stačit dnes nedovedu.“
Václav Vopička byl novodobým hrdinou práce bez profanace tohoto
pojmu. Nezaložil rodinu a náhradu nacházel snad v prostředí schůzek
seniorské organizace Svépomoc mezi vrstevníky. Často. Je proto
tristní a veřejností oprávněně kriticky viděno, že při pohřebním aktu
ve smuteční síni nezazněl (s vyjímkou paní ceremonářky) jeden,
jediný hlas prostého rozloučení, jak tomu bývá u jiných zájmových
organizací – sportovci, hasiči, lovci atp. A prostá oficiální kytice se
stuhami a nekrologem je pak jen dotvrzení, kým odcházející pro
veřejnost byl. Rozlučka v omezeném kruhu mimo obřadní síň je jen
náhražkou. Nestalo se tedy NIC – pachuť zůstává! Příště také?
Při obřadu jsem se s Tebou Václave v duchu loučil a znovu za Tebe
přijal chorál z potápějícího se Titanicu: „Blíž k Tobě, Bože blíž, blíž
k Tobě Bože blíž – blíž jen k Tobě blíž“…
Lépe to vyjádřit nedovedu.
Josef Mikšátko, Kaplice
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SPORT A TURISTIKA
TJ Cíl Kaplice
srpen
2. 8.
Z MIRKOVIC DO KAPLICE
14 km
Autobusem od školy v 8.20 hodin do Mirkovic. Trasa: Mirkovice –
Malčice – Včelíny – Věžovatá Pláně – Dolní Pláně – Lannovy
Domky – Jermaly – Kaplice.
9. 8.
POLŽOV
12 km
Od školy v 6.20 hodin do Krasejovky. Trasa: Římov – Mokrý Lom –
Polžov – Ločenice – bus v 15.00 hodin.
16. 8.
ŽUMBERK
15 km
Autobusem z aut. nádraží v 6.30 hodin do Benešova nad Černou a
dále do Kamenné. Trasa: Kamenná – po M. – Žumberk – Klažary –
po ŽL – Kondrač – Klení – Kamenice – Dluhoště, autobus.
23. 8.
ALPSKÁ VYHLÍDKA
12 km
Autobusem od školy v 6.10 hodin na nádr. ČD, vlakem v 6.40 hodin
do Rybníka a dále do Loučovic. Trasa: po Z – Lipno – Slupečná – po
M – Alpská vyhlídka – po ŽL – Marta – Frymburk, autobus v 13.40
hodin do ČK.
30. 8.
Z KAPLICE DO MALČE
13 km
Odchod z parku v 8.00 hodin. Trasa: po M – Pořešín – Chlum –
Malče, autobus.

I. ročník RAFANDA*BOJ
– kaplický osmiboj 5. 7. 2011
První svátek v červenci se na školním hřišti v Kaplici konalo
zajímavé sportovní klání. Jednalo se o osmiboj, který měl
všesportovní zaměření, nejednalo se čistě jen o atletické disciplíny,
ale ani ony samozřejmě nemohly chybět. Počáteční prezentací prošlo
celkem dvanáct sportovců. Bodování bylo jednoduché. Vítěz
disciplíny obdržel 12 bodů, druhý jedenáct, třetí deset a poslední
dvanáctý pak jeden bod. V šesté disciplíně tomu bylo jinak. To měl
každý ze závodníků deset střeleckých pokusů a házel na basketbalový
koš. Úspěšný hod rovnal se dvěma bodům. Soutěžící si mohl tedy na
své konto připsat až dvacet bodů. Závěrečná disciplína pak byla
bodována dvojnásobně, takže první v cíli bral 24 bodů, druhý 22, třetí
dvacet a poslední pak dva body.
1. kop na cíl
Úkolem soutěžících bylo nasměrovat fotbalový míč mezi dvě tyčky
tak, aby se míč co nejvíce přiblížil pomyslné čáře mezi nimi. Každý
sportovec měl dva pokusy. Dalo se očekávat, že ti kteří mají za sebou
fotbalovou průpravu, budou mít v této disciplíně výhodu, ale bylo
tomu právě naopak. Plný počet dvanácti bodů připsal na své konto
Petr Ondřich, který se tak ujal vedení. V těsném závěsu
následoval Štěpánek a Kouba. Startovní pole po první
disciplíně uzavíral Pavel Hluštík.

pořadí osmiboje od posledních k nejlepším. Jeden jediný závodník
dokázal svůj čas stlačit pod jedenáct vteřin. O čtyři setiny se to
povedlo Františku Říhovi. Třetím druhým místem potvrdil své vedení
v osmiboji Libor Štěpánek. Říha byl průběžně druhý a docela
v tichosti se mezi první tři protlačil Jaroslav Tomka, kterému tři
čtvrtá dílčí umístění vynesla prozatímní bronzovou příčku.
1. Říha, 2. Štěpánek, 3. Kuzma, 4. Tomka, 5. Papoušek, 6. Matoušek, 7.
Vaněk, 8. Kouba, 9. Hrdina, 10. Hluštík, 11. Toncar, 12. Ondřich.

4. skok do dálky
První polovina osmiboje byla zakončena další atletickou klasikou,
skokem dalekým. A v dálce všem a to i podstatně mladším vypálil
rybník Ladislav Kuzma, který doslova dolétl až na hranici čtyř metrů
a čtyřiceti centimetrů a ne jenomže ustanovil platný rekord
kaplického osmiboje, ale také si na své konto připsal plný počet
dvanácti bodů. Druhý byl Říha a třetí Hluštík. V celkovém pořadí
stále držel průběžné vedení Štěpánek se ziskem 41 bodů, dva body na
něj ztrácel Říha a třetí byl Tomka s 36 body, který opět bral body za
čtvrté místo.
1. Kuzma, 2. Říha, 3. Hluštík, 4. Tomka, 5. Štěpánek, 6. Toncar, 7. Hrdina, 8.
Kouba, 9. Vaněk, 10. Ondřich, 11. Papoušek, 12. Matoušek.

5. hod oštěpem
Velkou neznámou pro všechny účastníky osmiboje byl hod oštěpem.
Prakticky všichni drželi v ruce oštěp prvně v životě. Přesto ale byly
k vidění velmi kvalitní výkony. Své schopnosti stejně jako v kouli
prokázal beze zbytku Pavel Hluštík, jehož oštěp třetím pokusem
dolétl do vzdálenosti 32 metrů a 5 centimetrů. Druhým místem
v oštěpu si své vedení bez větších problémů pohlídal Libor Štěpánek.
Třetí nejdelší oštěpařský pokus vynesl na druhé místo Tomku a třetí
byl Kuzma. Naopak propad ve výsledkové listině zaznamenal Říha.
1. Hluštík, 2. Štěpánek, 3. Tomka, 4. Kuzma, 5. Ondřich, 6. Matoušek, 7.
Papoušek, 8. Toncar, 9. Kouba, 10. Říha, 11. Hrdina, 12. Vaněk.

6. hod na koš
Ryze basketbalová byla šestá disciplína. Každý ze soutěžících měl
deset pokusů na to, nastřílet co nejvíce tzv. šestek. Každá úspěšná
byla ohodnocena dvěma body. Každý si tak mohl vystřílet až dvacet
bodů. V této činnosti byla nakonec nejlepší čtveřice Štěpánek,
Hluštík, Kouba a Toncar. Ti se trefili třikrát z deseti pokusů, a tak si
na své konto každý připsal šest bodů. A dva hráči vůbec nebodovali a
to Hrdina a Říha, který podruhé za sebou bodově velmi tratil. I po
šesté disciplíně byl ve vedení Libor Štěpánek s náskokem osmi bodů
před Tomkou. O další dva body zpět byl Kuzma.
Štěpánek, Hluštík, Kouba a Toncar 6 bodů, Kuzma, Papoušek, Vaněk a
Tomka 4 body, Ondřich a Matoušek 2 body, Říha a Hrdina bez bodů.

7. trojskok z místa
Návrat do atletického odvětví přinesla v pořadí sedmá disciplína.
Jednalo se o trojskok, ale uzpůsobený dovednostem a schopnostem
amatérských sportovců, a tak se trojskok prováděl bez rozběhu,

1. Ondřich, 2. Štěpánek, 3. Kouba, 4. Tomka, 5. Papoušek, 6. Kuzma,
7. Říha, 8. Matoušek, 9. Hrdina, 10. Toncar, 11. Vaněk, 12. Hluštík.

2. Vrh koulí (5 kg)
Klasická atletická záležitost. Každý atlet měl k dispozici tři
pokusy. První dva pokusy se šlo dle aktuálního pořadí
osmiboje v obráceném pořadí od posledního k prvnímu,
poslední pokus se pak vrhalo dle výkonů v koulařském
sektoru, znovu od nejhoršího k nejlepšímu, tak aby byla
zajištěna co největší atraktivita. O tom jak záludný a zároveň
nádherný může být osmiboj, se přesvědčil Pavel Hluštík,
který byl po první disciplíně na posledním místě, ale v kouli
byl nejlepší ze všech a na své konto si připsal dvanáct bodů a
to díky výkonu 11,47 metrů, čímž tak ustanovil rekord
kaplického osmiboje. Druhý byl opět Libor Štěpánek a třetí
František Říha. Dvě druhá místa vynesla Libora Štěpánka do
průběžného vedení.
1. Hluštík, 2. Štěpánek, 3. Říha, 4. Tomka, 5. Papoušek, 6. Ondřich,
7. Kuzma, 8. Kouba, 9. Toncar, 10. Matoušek, 11. Vaněk, 12. Hrdina.

3. Běh pozadu na 60 metrů
Netradiční pak byla třetí disciplína. Běh na 60 metrů by nebyl
takovou zvláštností, kdyby však sportovci nemuseli tuto dráhu
uběhnout pozadu. Běhalo se po dvojicích opět dle aktuálního

Foto: horní řada zleva: Jaroslav Tomka, Libor Štěpánek, František Říha,
prostřední řada zleva: Petr Ondřich, Rudolf Kouba, Kamil Papoušek,
Radek Toncar, Vladimír Vaněk, Jiří Hrdina,
dolní řada zleva: Martin Matoušek, Pavel Hluštík, Ladislav Kuzma.
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pouze z místa. Bodové manko začal dohánět Říha, který v trojskoku
nedal svým soupeřům šanci a jako jediný se dostal přes sedm metrů a
to dokonce o 35 centimetrů. Druhé místo dopomohlo Kuzmovi
k postupu na druhé místo a bod před Tomku. Čtvrtý Říha ztrácel na
třetí místo čtyři body a měl naopak pouze bod náskok před pátým
Hluštíkem. V trojskoku třetí Štěpánek měl na čele devítibodový
náskok.
1. Říha, 2. Kuzma, 3. Štěpánek, 4. Hluštík, 5. Tomka, 6. Toncar, 7. Vaněk, 8.
Kouba, 9. Matoušek, 10. Ondřich, 11. Papoušek, 12. Hrdina.

8. 400 metrů
Jak již bylo zmíněno, závěrečný běh na 400 metrů byl dvojnásobně
bodován. A hned od startu se začalo v pořádném kvapíku, který
dokázali někteří v závaru ještě více vystupňovat. Startovní pole se
pěkně prolínalo. Ve velmi dobrém, dalo by se říci, přímo výborném
čase protnul cílovou pásku jako první Fanda Říha v čase 1:14,28.
Druhý proběhl cílem Jarda Tomka. Výborným finišem se na třetí
místo prokousal Libor Štěpánek, který si tím pojistil své celkové
prvenství.
1. Říha, 2. Tomka, 3. Štěpánek, 4. Hluštík, 5. Matoušek, 6. Kuzma, 7. Toncar,
8. Kouba, 9. Vaněk, 10. Ondřich, 11. Hrdina, 12. Papoušek.

Celkové pořadí
První ročník kaplického osmiboje se nadmíru vyvedl. Nikdo
z dvanácti amatérských sportovců si během urputného zápolení
nepřivodil žádné zranění, což bylo velkým plusem. Nejvíce dílčích
prvenství, a to tři, si na své konto připsal Fanda Říha, přesto mu to
nakonec stačilo v uvozovkách až na třetí místo. O dva body před ním
totiž skončil Jarda Tomka a s osmibodovým náskokem se celkovým
vítězem stal Libor Štěpánek. Za zmínku rozhodně stojí fakt, že první
dva sportovci si na své konto nepřipsali ani jedno dílčí prvenství. Ve
vyrovnanosti je prostě síla. Hodnocení osmiboje bylo od všech velmi
kladné, a tak pořadatelé již teď spřádají plány na příští ročník.
1. Libor Štěpánek 88 bodů
7. Radek Toncar
46
2. Jaroslav Tomka 80
8. Martin Matoušek 45
3. František Říha 78
9. Petr Ondřich
42
4. Ladislav Kuzma 73
10. Kamil Papoušek 40
5. Pavel Hluštík 71
11. Vladimír Vaněk 33
6. Rudolf Kouba 50
12. Jiří Hrdina
22
Libor Granec

Péče o domácí kočku
V předminulém vydání Kaplického zpravodaje jsme zveřejnili krátký
článek, týkající se správné výživy psů. Po kladných ohlasech jsme se
rozhodli na toto navázat a zaměřit se i tentokrát na další domácí zvíře
a to kočku. Zeptali jsme se proto opět v prodejně se ZOO potřebami
na pár otázek.
Je nějaký rozdíl mezi stravou pro psy a pro kočky?
Ano a velký. Kočka domácí se vyvinula před dávnými dobami ryze
jako šelma, tedy masožravec, proto by měla být v její potravě co
nejvíce obsažena bílkovina živočišného původu. Tedy maso,
popřípadě masné deriváty. Doporučujeme vybírat (pokud chceme
krmit) granulovaná krmiva s co největším podílem masa v jakékoliv
formě a pokud možno s co nejmenším obsahem obilovin a soji.
Dělí se tedy kočičí strava do skupin stejně jako to platí pro psy?
Ano, toto dělení je stejné. Platí stejné skupiny a také, že čím vyšší
kvalita, tím lepší stravitelnost. Zde také berme v potaz, že kočky
často chováme v domácnosti, kde také vykonávají svou potřebu.
Kvalitní krmiva mají velký vliv na zažívání a hlavně potlačení
následného zápachu z trusu. A též na kvalitu srsti, kterou nejlépe
poznáme doma při úklidu.
Poradíte čtenářům něco ohledně hygieny? Přeci jenom toalety
v bytě…
Dá se to vyřešit velmi snadno. K mání jsou toalety kryté
s uhlíkovými filtry, kterou jsou snadno vyměnitelné a velmi dobře
odbourávají zápach. Dále také náplně do toalet, které na sebe vážnou
molekuly plynů a neutralizují je. A samozřejmě různé druhy steliva.
Nehrudkující, hrudkující (velmi úsporné), silikonové, které nepráší a
neulpívají na srsti. A také parfémované podestýlky.

Psí sport Flyball
Před rokem jsem začala na zázemí kaplického cvičiště trénovat
energetický týmový sport Flyball. Jedná se o štafetový běh čtyř psů,
kteří běží přes čtyři překážky k boxu (střílecí mechanismus míčků),
kde odeberou míček a zpět běží přes čtyři překážky do cíle. Běhají
dvě družstva proti sobě a vyhrává tým, který doběhl bez chyb a
nejrychleji.
Účastnili jsme se 16. 7. 2011 neoficiálních závodů flyballu konané
při Brněnských psích dnech. V závodu jednotlivců se umístila v 3.
divizi Hana Durychová s Andym (Německý ovčák) na 2. místě.
V závodu dvojic jsme běhali ve dvou družstvech. První družstvo bylo
ve složení Bára Vondrášková s Brodym (Hladkosrstý foxterier) a
MUDr. Petr Fischer s Bodie (Boston teriér) a umístnili se v 1. divizi
na krásném 3. místě. Druhé družstvo se skládalo z Růži Janové
s Arwen (Border collie) a Anety Novákové s Angel (Border collie),
které získaly v 2. divizi 1. místo.
V trénincích stále intenzivně pokračujeme a připravujeme se na naše
první oficiální závody. Cvičíme na kaplickém cvičišti každou středu
od 18.00 h. Pro případné zájemce bližší informace www.odnextry.cz
Bc. Aneta Nováková

Potřebují kočky ještě nějakou další péči?
Celkem ne, snad už jen dostatečné dávky vitamínů a minerálů a také
tzv. kočičí trávu na podporu trávení. Doporučujeme podávat maltózu,
která pomáhá na strávení chloupků (bezoárů), které zvíře nasbírá při
očistě těla jazykem. Tato látka se podává nejsnadněji ve formě pasty
do stravy, nebo v různých pochoutkách a krmivech.
Berme také v potaz, zda je či není zvíře kastrované, nebo nemá
nějaké zdravotní potíže např. s ledvinami. Pak by se měla strava
uzpůsobit zdravotnímu stavu a stáří zvířete.
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na adrese.

Akvaristika EXO HOBBY
Marie Moravčíková, Linecká 356, Kaplice
Doporučujeme např.

- Purina, Cat Chow
- podestýlku hrudkující Magic Cat

Na tento kupón po vystřižení a předložení v prodejně

Exo hobby můžete uplatnit slevu 5%
na nákup jakéhokoliv zboží dle vlastního výběru.
Platnost kuponu je do 31. 8. 2011
placená inzerce

Knihovna o prázdninách
Provoz knihovny v době prázdnin není přerušen ani omezen. V obou
odděleních i na pobočkách půjčujeme celé prázdniny. Nakupujeme i
nabízíme dovolenkové, odpočinkové čtení pro každý věk.
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Řádková inzerce
Řádkovou inzerci můžete podávat v redakci Kaplického Zpravodaje, tj.
v infocentru Kaplice v Linecké ulici 434 v Kaplici (budova kina).
Cena inzerátu je 20,- Kč.

Pronajmeme restauraci Peron v Kaplici. Od září 2011. Kontakt:
723 225 495.
Koupím nebo si dlouhodobě pronajmu garáž v Kaplici ul. Míru a
blízké okolí. Tel. 608 982 453.

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 8. čísla 20. 7. 2011.
Tisk Tiskárna FOP Černá v Pošumaví. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41
Kaplice, tel.: 380/311388, infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., red. rada: J. Sejk, P. Odložil,
J. Langová, V. Hajer, Z. Langová. Internetová verze: www.mestokaplice.cz
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.

Prodám velmi pěknou sedací soupravu zn. ASON, trojúhelníková,
rozložitelná na lůžko 2x2 m, + 2 křesla. Nutno vidět. Pův. cena
12.500,- Kč, nyní jen za 5.000,- Kč. Při rychlém jednání další sleva.
Kaplice, tel. 739 769 836.
Prodám palandy z hnědého dřeva, vel. 80x170 cm, výška 143 cm,
snadno sestavitelné, levně, spěchá. Kaplicko, tel. 607 631 458.
Pronajmu zděný byt v Nových Domovech, 2+1, blízkost centra,
škol a zdrav. zařízení, autobusové spojení. Byt je v osobním
vlastnictví, velmi teplý, nová střecha a plastová okna, etážové topení,
1. poschodí. Upřednosťnuji dlouhodobý pronájem, pozdější odkup
možný. Tel. 724 183 007.
Nabízím štěňata Rhodéského ridgebacka. K odběru od půlky srpna
2011. Matka čistokrevná bez PP, otec s PP. V nabídce 4 psi a 6
fenek. 8.000,- Kč nebo dohodou. Tel. 721 204 215.
Prodám pozemek k výstavbě rodinného domu v Hubenově u
Kaplice, 953 m2, elektřina na hranici pozemku, voda a kanalizace v
dosahu. Cena 480.000,- Kč, tel. 606 613 028
Prodám pěkný družstevní byt s halou 3+1 na novém sídlišti
v Kaplici. Cena dohodou. Možnost okamžitého převodu do osobního
vlastnictví. Tel. 724 186 664
Pronajmu nebo prodám garáž u školního statku. Cena 59.000,- Kč.
Tel. 607 174 341

Výstava Jan Zrinský
- „poslední Rožmberk“
odhaluje osud zamýšleného dědice
slavného rodu
Galerii hradu Rožmberk zaplní výstava připomínající Jana Zrinského
ze Serynu, zamýšleného dědice rodu Rožmberků. Návštěvníci si
prohlédnou řadu dobových artefaktů spjatých s životem Jana
Zrinského doplněné informačními panely. Výstava bude na hradu
Rožmberk k vidění od 16. července do 4. září 2011.
Výstava přibližuje nepříliš známou postavu Jana Zrinského ze Serynu
- synovce posledních velkých Rožmberků – bratrů Viléma a Petra
Voka. Svou významnou leč krátkou úlohu v dějinách slavného rodu
sehrál poté, co bylo zřejmé, že oba slavní Rožmberkové odejdou bez
vlastních potomků. Stárnoucí Petr Vok na sklonku života předal
svému synovci panství Rožmberk ve snaze zajistit kontinuitu a
pokračování odkazu slavného rožmberského domu. Jan Zrinský však
zemřel jen několik měsíců po smrti Petra Voka v únoru roku 1612,
naděje Petra Voka tak nebyly naplněny a rožmberská historie
skončila.
Výstava mapuje rodové i historické souvislosti, zmiňuje také postavu
slavného chorvatského a maďarského vojevůdce Mikuláše Zrinského
– otce Jana. K vidění je množství artefaktů vztahujících se k období
života Jan Zrinského, ukázky zbraní i část tureckého stanu
připomínají turecké války.
Bohatě jsou na výstavě zastoupeny předměty používané
v každodenním životě, např. nádobí, sklo, příbory, nebo střevíce.
Dobovou módu dokumentují malé renesanční portréty. Mimořádně
umělecky hodnotný je pohřební štít Jana Zrinského, který zapůjčilo
pro výstavu Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě.
K vidění je výstava od soboty 16. července do neděle 4. září 2011.
Otevírací doba je shodná s provozní dobou hradu. Vstup na výstavu
je zdarma.
Národní památkový ústav České Budějovice

Truhlářství, tesařství – Marek
STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ: okna, dveře,
schodiště, vrata, verandy, pergoly, altány,
zimní zahrady, venkovní nábytek
NÁBYTKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ: kuchyně,
vestavné skříně, vnitřní nábytek, dřevěné
i plovoucí podlahy
e-mail: truhlarstvi.marek@seznam.cz
www.truhlarstvimarek.wz.cz
zakázková výroba
Tel.: 606 442 443
Kaplice
606 940 539
Areál AGS Omlenice
606 939 381

