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   Starost ův sloupek 
 

V druhé polovině června byla ukončena strategická investiční 
akce, která řeší problematiku likvidace a vypouštění 
odpadních vod tak, že dochází k zásadnímu zlepšení kvality 
odtokové vody z čistírny a tím splnění požadavků a nařízení 
vlády na jakost vypouštěných odpadních vod. Samotná 
intezifikace ČOV Kaplice zahrnovala rekonstrukci hrubého 
přečištění, čerpací stanice a linky biologického přečištění s 
doplněním o nové objekty dosazovacích nádrží čerpací jímky 
kalů, měření na odtoku a objekty dmýchárny, které spolu se 
spojovacím potrubím představují hlavní objekty čištění. 
V současné době byl zahájen roční zkušební provoz, po němž 
proběhne v roce 2006 kolaudace. Včetně projektové 
dokumentace a stavebního dozoru bylo proinvestováno 43 
376 070,- Kč s tím, že cca dvě čtvrtiny nákladů se hradily z 
rozpočtu města a z dotace a zbylé dvě bezúročným úvěrem. 
Nám občanům tak bylo předáno dílo, které podle odborníků 
řeší tuto velice ekologicky stěžejní záležitost na dobu patnácti 
až dvaceti let.    pokračování na str. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Střední školství v Kaplici  
 

- chronologie událostí 
 

Únor 2005  p. Moravec (OŠMT) oznamuje ing. Caisové, že 
dojde k postupnému útlumu oborů na SOU Kaplice a posléze 
k přesunu zbylých oborů do Českého Krumlova a k jejich 
přičlenění k SZdrŠ a SOU ČK. Tím by došlo v roce 2008 k 
zániku SOU Kaplice. 
 
15. 3. 2005  prohlášení starostů obcí ve správním obvodu 
Kaplice ke způsobu projednávání připravované optimalizace 
středního školství v Jihočeském kraji. 14 starostů vyjádřilo 
politování nad způsobem projednávání a vyzvalo k provedení 
seriozního rozboru a jeho projednávání v širším kontextu, o 
OA a G Kaplice nebyla žádná zmínka. 
 

pokračování na str. 8 
 

VVYYJJÁÁDDŘŘEETTEE  SSEE  KK   BBUUDDOOUUCCNNOOSSTTII   KKIINNAA !!   
NNAA  SSTTRR..  33  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPLICKÉ  SLAVNOSTI  
sobota 27. srpna 

Městský park - jevišt ě  Městský park - pivní stan Kaplické nám ěstí  
 

Sobota 27. 8 .     Pátek 26. 8.    Pátek 26. 8.   
9.30 pochod od KIC    20.00 Diskotéka a její host 16.00 Odjezd kupecké karavany 

mažoretky + Mladá Agrovanka      z rakouského Kerschbaumu 
10.00 Mladá Agrovanka   Sobota 27. 8.    Sobota 27. 8.   
11.00 Baráčníci – Věžovatá Pláně 10.00 Šumaváci  10.00 Fanfáry a příjezd kupecké karavany 

Česká beseda    11.00 Jihočeští rodáci  10.15 Divadlo na chůdách „KVELB“ 
11.30 Orientální tance   12.00 přestávka   „Černá rodinka“ 
12.00 Hastroš    13.00 Budějovická šestka 12.00 Fanfáry 
Odpolední program moderuje herec J. Sypal  14.00 Šumaváci 
13.00 Babouci, mažoretky  15.00 Jihočeští rodáci   13.00 CK Brass Quintet  
14.00 Babouci    16.00 Budějovická šestka  Intrády, středověká hudba 
15.00 Freistadtská kapela  17.00 Hyalit   14.00 Cikánská kapela 
17.00 Jazzový soubor   18.00 Hyalit   16.00 Budějovičtí pozounéři 
17.00 Jazzový soubor   19.00 Saxes   18.00 Ukončení 
18.00 Harley    20.30 Animatronix  Pohár starosty m ěsta Kaplice  / 27. 8.  
19.00 Ukončení   22.00 Diskotéka  - soutěž hasičů / od 10.00 hodin / hřiště Spartak  
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   Zastupitelstvo m ěsta Kaplice 
 

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice 
konaného dne 22. června 2005 
 

Zastupitelstvo města po projednání: 
 
 

I. schvaluje  
� prodej pozemku p.č. 1458/33 k.ú. Pořešín o výměře 75 m² za cenu 

200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (dále NSP) a s 
vynětím z LPF a pozemku p.č. 1483/9 k.ú. Pořešín o výměře 33 
m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP Lindě Harvancové a Sandře 
Harvancové, bytem Mladá Boleslav 4/369  

� prodej pozemku p.č. 1458/32 k.ú. Pořešín o výměře 41 m² za cenu 
200,- Kč/m² + NSP a s vynětím z LPF, pozemku p.č. 1483/7 k.ú. 
Pořešín o výměře 107 m² a pozemku p.č. 1483/8 k.ú. Pořešín o 
výměře 32 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP Iloně a Jiřímu 
Přibylovi, bytem České Budějovice 28 

� prodej pozemku p.č. 1458/34 k.ú. Pořešín o výměře 71 m² za cenu 
200,- Kč/m² + NSP a s vynětím z LPF a pozemku p.č. 1483/10 
k.ú. Pořešín o výměře 73 m² za cenu 100,- Kč/m² + NSP Ludmile 
a Ziwaru Khoutovým, bytem Vrábče 88 

� zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 1730/2 k.ú. Mostky 
za cenu 100,- Kč/m², cenu lesních porostů stanovenou znaleckým 
posudkem, NSP a s vynětím z lesního půdního fondu    

� zveřejnění záměru prodeje bytů v čp. 744, včetně zastavěného 
pozemku p.č. 1989/3, v čp. 749, včetně zastavěného pozemku p.č. 
2029/38, v čp. 751, včetně zastavěného pozemku p.č. 2029/40, 
v čp. 753, včetně zastavěného pozemku p.č. 2029/30, v čp. 754, 
včetně zastavěného pozemku p.č. 2029/31, v čp. 755, včetně 
zastavěného pozemku p.č. 2029/32, v čp. 760, včetně zastavěného 
pozemku p.č. 2029/25, v čp. 764, včetně zastavěného pozemku 
p.č. 2029/8, v čp. 776, včetně zastavěného pozemku p.č. 2029/53, 
v čp. 497, včetně zastavěného pozemku p.č. 1259, v čp. 500, 
včetně zastavěného pozemku p.č. 1267, v čp. 501, včetně 
zastavěného pozemku p.č. 1266, v čp. 502, včetně zastavěného 
pozemku p.č. 1265, v čp. 503, včetně zastavěného pozemku p.č. 
1264, v čp. 440, včetně zastavěného pozemku p.č. 960, v čp. 441, 
včetně zastavěného pozemku p.č. 959, v čp. 442, včetně 
zastavěného pozemku p.č. 958, v čp. 443, včetně zastavěného 
pozemku p.č. 952, v čp. 444, včetně zastavěného pozemku p.č. 
953, v čp. 495, včetně zastavěného pozemku p.č. 951, v čp. 445, 
včetně zastavěného pozemku p.č. 954, v čp. 491, včetně 
zastavěného pozemku p.č. 957, v čp. 492, včetně zastavěného 
pozemku p.č. 956, v čp. 493, včetně zastavěného pozemku p.č. 
955, v čp. 494, včetně zastavěného pozemku p.č. 950, v čp. 258, 
včetně zastaveného pozemku p.č.1042/2 v čp. 244, včetně 
zastavěného pozemku p.č. 723, v čp. 81, včetně zastavěného 
pozemku p.č. 1458/1, v čp. 269, včetně zastavěného pozemku p.č. 
1321, v čp. 233, včetně zastavěného pozemku p.č. 685, zveřejnění 
záměru prodeje nebytových prostor – pěti garáží a dvou skladů 
v čp. 749, nebytových prostor – pěti garáží a dvou skladů v čp. 
751 a nebytových prostor – bývalé prodejny v čp. 749 a v čp. 751 
v rámci privatizace bytového fondu Města Kaplice dle podmínek 
stanovených Pravidly prodeje bytového fondu Města Kaplice   

� revokaci usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze 
dne 30. 5. 2005 týkající se zamítnutí úhrady dalších víceprací na 
stavbě „Chráněné bydlení Blansko“ a schvaluje případné 
navýšení celkové ceny stavby do výše 6%, včetně již uznaných 
víceprací, schválených zastupitelstvem města na jednání dne 30. 
5. 2005 – odsouhlasováním víceprací pověřuje zastupitelstvo 
města Ing. Jana Zifčáka  

� revokaci usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze 
dne 6. 6. 2005 týkající se odkoupení pozemku PK č. 527 k.ú. 
Blansko o výměře 14.655 m² od současného vlastníka zapsaného 
na LV č.1930 za cenu 50,-Kč/m² a schvaluje odkoupení 
uvedeného pozemku PK č.527 za cenu 75,-Kč/m²   

� revokaci usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze 
dne 6. září 2004 o prodeji domu čp. 63 Blansko, včetně části 
pozemku p.č. 15/2 a části pozemku p.č. 216 – dle GP v k.ú. 
Blansko Štefanu Kmeťovi, bytem Blansko 63  

� revokaci usnesení 19. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze 
dne 13. 1. 2005 týkající se termínu úhrady dlužného nájemného 
z pronájmu nebytových prostor v čp. 125 Kostelní ulice, včetně 
soudních výloh,  p. Petrou Sedláčkovou nejpozději do 31. 5. 2005 
a souhlasí s odložením úhrady uvedeného dluhu do konce měsíce 
července 2005 – po tomto termínu bude uplatňována od p. 
Sedláčkové úhrada celého dluhu, včetně penále z prodlení     

� Dodatek č. 2/2005 Smlouvy o obstarání správy a provozu 
veřejného vodovodu a kanalizace v Kaplici uzavřené mezi 
Městem Kaplice a obchodní společností Vodovody a kanalizace 
JČ, a.s. České Budějovice      

� Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 1/2005 o místních 
poplatcích  

� provedení rozpočtového opatření č. 8 dle návrhu finančního 
odboru MěÚ Kaplice  

� vytvoření vodohospodářského fondu Města Kaplice s platností od 
1. 1. 2006  

 
 

II. volí  
� členkou kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaplice p. Marii 

Špačkovou, bytem Pořešín a odvolává z funkce člena kontrolního 
výboru na vlastní žádost Mgr. Ludvíka Bartyzala  

 
    III. zamítá  

� prodej prioritních akcií České spořitelny firmě BH Securities, a.s. 
Praha 1  

 
    IV. pověřuje  

� vedení Města Kaplice jednáním s firmou Kamenolomy ČR, s.r.o. 
Ostrava o prodeji, případně výhodném pronájmu, pozemku  p.č. 
1744/10 v k.ú. Kaplice o výměře 11.600 m² 

� vedení Města Kaplice zprostředkováním prodeje objektu čp. 123 
v Kostelní ulici  

� vedení Města Kaplice vytvořením skupiny ze zástupců města, 
Obchodní akademie a Gymnázia Kaplice, Středního odborného 
učiliště Kaplice, Střediska praktického vyučování Kaplice a 
sdružení rodičů pro další jednání o zachování 8letého gymnázia v 
Kaplici 

� Stavební úřad a Živnostenský úřad MěÚ Kaplice prověřit předmět 
podnikání v prostorech domu čp. 752 ulice Míru.  

 

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

 
  Odbor výstavby, památkové pé če  
 

a územního plánování oznamuje 
 

Neustálé útoky proti památkové péči, zvláště z řad některých 
provozovatelů restaurací a správců staveb s výkřiky „…nikdo 
nám nic nedá ….“  jsou naprosto neoprávněné. 
Díky odpovědnému přístupu pracovnice státní správy 
v památkové péči se nám podařilo sehnat pro občany 
z Benešova nad Černou, Besednice a soukromou firmu 
v Kaplici peníze z fondů Jihočeského kraje na „zvýšené ná-
klady obnovy stavby z důvodu památkové ochrany staveb“.  
Další peníze z fondů Ministerstva kultury ČR se podařilo 
sehnat pro jiného občana z Benešova nad Černou a pro Město 
Kaplice na „Nemovité kulturní památky“. Celkově se jedná o 
necelých půl milionu korun. Osobně to považuji za velký 
úspěch a ocenění naší práce. 
Závěrem oznámení bych rád všem občanům a organizacím 
připomněl, že ani já, ani mé kolegyně a kolegové zákony 
nevymýšlíme, ale jsme určeni k tomu, abychom dohlíželi na 
jejich dodržování. Pokud se Vám zákony nelíbí, obraťte se na 
své zástupce v Parlamentu České republiky, které jste si ve 
svobodných volbách zvolili. My skutečně nemůžeme zákony 
měnit a opravdu je musíme dodržovat.  
Děkuji za pochopení. 

Petr Vološčuk, vedoucí odboru výstavby, památkové péče  
a územního plánování MěÚ Kaplice 
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    KINO KAPLICE  tel. 380 312689 
srpen

Kino Kaplice … a hlas LIDU !
 

Jste pro zachování kina v Kaplici?   
 

ANO   ….  zakroužkujte Vaši odpověď ….   NE 
 

Vaše postřehy, nápady:______________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
 

 
 
 

Vystřižené a vyplněné lístky můžete odevzdávat (příp. i s přidanými 
poznámkami): v Infocentru/Kině Kaplice * v městské knihovně * 
v samoobsluhách na obou sídlištích Na Vyhlídce a Míru 
Lístky jsou také k dispozici v Kině Kaplice. Očekáváme Vaše hlasy! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Srpen bude patřit v Kině Kaplice především 
velkým dramatickým příběhům. Přijďte prožít 
agónii Německa posledních dnů 2. světové 
války, vůdce se se svým štábem a generály 
uchyluje do pověstného berlínského bunkru … 
(Pád Třetí říše). Nenápadný název Velká voda  
ukrývá příběh, v kterém procházíte snovou 
krajinou, v níž rezonuje síla dětského přátelství 
a zrady napříč celým životem… Nejtemnějším, 
ale emotivně velmi silným filmem srpna je pak 
Star Wars: Epizoda III. – Pomsta Sithů - staré proroctví nemuselo 
být pochopeno správně a Anakinova proměna je zneklidňující.  
 
 
 

1. pondělí Promítání pro děti / ČESKÉ ZNĚNÍ 84 min.   
17.30 hodin RYCHLÝ STRIPES 
 Mládě zebry, v bouři opuštěné potulným 

cirkusem, má sen - vyhrát nejslavnější dostihový 
závod na světě. Režie: F. Du Chau. Mluví: Z. 
Podhůrský, V. Žilková, P. Hezucký  

  Vstup 30,- Kč 
3. středa Komedie USA     120 min. 
4. čtvrtek JEHO FOTR, TO JE LOTR 
20.00 hod. Stát se členem Byrnesova klanu byla brnkačka 

proti tomu, jak se v něm udržet! Tentokrát se 
Byrnesovi a Jebalovi utkají o štěstí svých dětí. 
Režie: J. Roach. Hrají: R. De Niro, B. Stiller, D. 
Hoffman, B. Streisand.  

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno  
8. pondělí Horor Japonsko/USA/Německo 92 min.  
20.00 hod. NENÁVIST 
  Zdravotní sestra je vystavena záhadnému 

prokletí, které způsobuje strašlivou nenávist a 
následnou smrt. Režie: T. Shimizu. Hrají: Sarah 
M. Gellar, J. Behr  

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
10. středa Sci-fi film USA   130 min.  
11. čtvrtek STAR WARS: EPIZODA III.  
20.00 hod. POMSTA SITHŮ 
 Válka! Republika se hroutí pod brutálními útoky 

vůdce separatistů hraběte Dooku. Před zlem není 
úniku… Režie: G. Lucas. Hrají: H. Christensen, 
E. McGregor, N. Portman 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
15. pondělí Drama Španělsko/USA  108 min.  
20.00 hod. PROKLETÁ ARGENTINA 
  Příběh začíná roku 1976 v Buenos Aires. Ve 

městě přibývají únosy osob, které se odvážily 
postavit proti diktatuře vlády. Režie: Ch. 
Hampton. Hl. role: A. Banderas a E. Thompson  

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
17. středa Německý válečný film  150 min.  
18. čtvrtek PÁD TŘETÍ ŘÍŠE 
20.00 hod. Závěr druhé světové války očima … Adolfa 

Hitlera. Režie: O.Hirschbiegel. Hl. role: B. Ganz  
 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
22. pondělí Drama JAR/VB/Itálie  122 min.  
20.00 hod. HOTEL RWANDA 
  Píše se rok 1993, ve Rwandě vypukla kmenová 

válka. Svět fatálně selhal a nyní jen bezmocně 
přihlíží prostřednictvím médií jednomu 
z nejmasovějších a nekrutějších pogromů. Jeden 
muž a jeho hotel ale zmohl víc než tisíce vojáků 
„mírových vojsk“… Režie: T. George. Hrají: D. 
Cheadle, S. Okonedoová, J. Phoenix 

   Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 

24. středa Film ČR/Makedonie/Německo/USA 93 min.  
25. čtvrtek VELKÁ VODA 
20.00 hod. Válečný sirotek poznává za zdmi sirotčince 

záhadného Isaka, který má odvahu vzdorovat 
autoritě… Vysvobozující přátelské pouto jim 
nemůže nikdo vzít, ohrozit jej mohou pouze oni 
sami… Režie: I. Trajkov. Hrají: S. Kekenovski, 
M. Stankovska 

 Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
29. pondělí Komedie USA   116 min.  
20.00 hod. SLEČNA DRSŇÁK 2:  
   JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ  
  Gracie bývala drsná policistka, která střílela jako 

Vilém Tell a chrochtala jako čuník. Bývávalo. 
Režie: J. Pasquin. Hl. role: S. Bullock   

   Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno 
31. středa Drama USA   118 min.  
20.00 hod. KINSEY 
 Studie lidské sexuality a lidského chování při té 

nejoblíbenější činnosti aneb příběh Alfreda C. 
Kinseye. Režie: B. Condon. Hrají: L. Neeson, L. 
Linney.  

 Vstup 60,- Kč, mládeži nepřístupno 
 
 
 
 
 
 
 

8. července – 9. srpna         Z archívu Kulturního domu     
JAK SE V KAPLICI SPORTOVALO  
Fotografie z počátku 60. let, záběry ze Spartakiád… 
Infocentrum/Kino Kaplice  
 

      KKKaaappplll iii ccckkkééé   KKKaaappprrraaadddííí   ………   
 

5. srpna, pátek    od 19.00 hodin 

KONCERT STŘEDOVĚKÉ HUDBY 
Českobudějovičtí pozounéři, Příbramský soubor Chaire. 
Pořádá Sdružení Hrady na Malši  
Zřícenina hradu Pořešín   

 

Další program Kaplického Kapradí 
 

8. 9.  TŘI PRASÁTKA  
Kulturní dům / pohádka pro děti 
13. 9. KOMORNÍ SOUBOR NÁLADY   
Radniční dvorek / slavné melodie z operet a muzikálů  
22. 9.  KONCERT:  Wabi DAN ĚK   
Radniční dvorek     
Změna programu vyhrazena  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   KULTURNÍ NABÍDKA 
srpen
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Historie nekráčela jen přes významné dekrety, listiny, kroniky a důležité 
písemnosti. Je zachycena také na fotografiích a je zachytávána a předávána 
ve vzpomínkách a vyprávěních těch, kteří tady žili před námi… 
 

 
 

 
 
 

 

mu účelu zde byl vztyčen? Je to milník, boží muka či pomníček 
jakési nešťastné události…? Sloupek je zdobený nikou, která je 
ovšem prázdná, pod ní se nachází nevelký oválný otvor, jakoby 
stvořený pro vložení obrázku nebo fotografie. Čitelný je vytesaný 
nápis s písmeny AKP a letopočtem 1922. Kdo přichází směrem od 
Kaplice, možná si všimne, že tento předvrcholek je ze západu tak 
trochu uzavřen vyvýšeným valem a vstupuje se na něj působivou 
„branou“, která je lemovaná několika balvany. Luka v okolí této 
první vyhlídky Suchého vrchu nesla podle některých map (a 
usuzujeme, že to bylo lidové označení „tak se tomu tam říkávalo“) 
jméno Stráže.  
Najde-li se mezi čtenáři někdo, kdo by věděl, jaké památce je 
obětován zmíněný kamenný sloupek pod vrcholkem Suchého vrchu, 
opět Vás rádi uvítáme v Infocentru na Linecké, můžete nám zavolat 
na tel. 380 311 388, napsat na adresu Infocentrum Kaplice, Linecká 
434, Kaplice či na infocentrum@mestokaplice.cz. Může se jednat 
jen o matnou vzpomínku, legendu či tajuplnou historku, prostě o 
stopu … A že historky mezi lidmi kolují, to je téměř jisté.          red 
 

   Starost ův sloupek    pokračování ze str. 1 
 

S řešením rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních sítí 
koresponduje zařazení kompletní výměny rozvodů 
vodovodního řadu do dotačního programu ministerstva 
zemědělství v osadě Blansko. Město do konce srpna doloží 
zbývající podklady a následně obdržíme rozhodnutí o 
finančním příspěvku  na akci, kde je podle projektu 
plánována částka 4,5 milionů korun. Samotná realizace se 
uskuteční do poloviny příštího roku. Obdobný problém je 
třeba řešit v osadě Pořešín, kde je v konečné fázi projektová 
dokumentace a ve spolupráci s VAK JČ je hledán vhodný 
dotační titul. 
Zastupitelstvo města operativní rozpočtovou změnou výrazně 
přispělo ke zkvalitnění infrastruktury místních komunikací, 
kdy bylo využito nabídky firmy zpracovat a využít zbroušený 
recyklát získaný při opravě silnice E 55 v prostoru u Kaplice.  
Včetně položení vrchní pěticentimetrové vrstvy byla 
opravena cesta mezi Papírnou a Přísečnem a cesta k rybárně 
u Mostek. Cesta kolem údolí řeky Malše k elektrárně a u 
zahrádkářské kolonie vedle čističky byla opravena položením 
recyklátu samotného. 
A velmi zajímavě začalo v kostele sv. Petra a Pavla Kapradí. 
Doporučuji využit nabídku, neboť i ostatní programy slibují 
kvalitní kulturní zážitek.     Ferdinand Jiskra 

   Záhadné h řišt ě, záhadné domy? 
 

Poslední otázka, kterou jsme měli k vaší paměti, svou odpovědí jen 
potvrdila, že „pod svícnem je tma“.  Těch, kteří si vzpomněli, bylo 
tentokrát více než dříve a redakce Vám tímto děkuje za připomínky. 
Hřiště se nacházelo při dnešním OA a Gymnáziu Kaplice, bývalé 
jedenáctiletce. Dům v jeho východním sousedství patřil velkému 

zahradnictví na Linecké, přiléhal k němu 
pozemek se skleníky. Budova kina, kterou vidíte 
v pravé části snímku, je někdejší kino, dnes už 
ve zcela jiné podobě…    red 

 
 
 

  
 
 

   Kvarta reprezentuje Kaplici 
 

Význam kulturních a vzdělávacích institucí v Kaplici potvrzují i 
značné úspěchy žáků osmiletého gymnázia ve všech kolech 
předmětových olympiád. Mimořádně úspěšní byli žáci kvarty, 
především v jazykových soutěžích. V okresním kole olympiády 
v německém jazyce se výrazně prosadili Vlastimil Tetour (4. místo), 
Jiří Horák (2. místo) a Jan Kubíček (1. místo). Posledně jmenovaný 
se po úspěchu v krajském kole zúčastnil i kola celostátního. Znalost 
anglického jazyka prokázal Oldřich Žižka, jenž vybojoval 
v okresním kole 3. místo.  
Kaplické gymnázium je gymnázium všeobecně zaměřené, a proto se 
studenti uplatňují snad ve všech oborech. Zdeněk Patočka a Josef 
Beneš se zúčastnili navzdory značné konkurenci velmi náročné 
chemické olympiády. 2. místo Z. Patočky a 5.-7. místo J. Beneše na 
úrovni okresu považujeme za velký úspěch, neboť původně se 
řešením úloh školního kola zabývalo dokonce 8 studentů. Náročná a 
důsledná příprava však většinu odradila. Neméně náročná 
matematická olympiáda nalákala Jakuba Kothánka, Jana Kubíčka a 
Zdeňka Patočku. Jan Kubíček se ze 3. místa v okrese dostal do 
krajského kola.  
Hluboké znalosti Marie Baudyšové a Vladimíry Mikešové ukázala 
dějepisná olympiáda, která vyžaduje již v okresním kole nejen 
vědomosti z historie, ale i z mnoha souvisejících oborů. Vladimíra 
Mikešová nás dále reprezentovala v klavírní soutěži, kde po 
vítězství v okrese získala úctyhodné třetí místo v krajském kole.  
Po velmi úspěšném desátém místě v celostátním kole olympiády 
v německé konverzaci získal Jan Kubíček ještě 1. místo v okresním 
a 5. místo v krajském kole olympiády v jazyce českém. Dlužno 
dodat, že do centrálního kola postupovali první čtyři soutěžící.  
Také v zeměpisné olympiádě se v okresním kole prosadili Jakub 
Kozlov (2. místo) a Michal Bolebruch,  který se společně s Jakubem 
Kothánkem zúčastnil ještě biologické olympiády. Také v okresním 
kole astronomické olympiády soutěžili Josef Beneš, Jan Kubíček a 
Jiří Horák.  
Kvarta soutěží i v týmových soutěžích, kde se dobře prokazuje 
schopnost vzájemné domluvy a spolupráce. Za významné pomoci 
referenta přímo z našich řad, žáka Jakuba Kothánka, byl vytvořen 
tříčlenný tým pro soutěž Eurorebus. Jakub Kozlov, Jan Kubíček a 
Zdeněk Patočka (již v minulých letech reprezentovali školu 
v krajském kole zeměpisné olympiády) vybojovali pro Kaplici 
v celorepublikovém finále 11. místo (z 84 družstev!)     
Jsme rádi, že i tímto způsobem máme možnost prezentovat naše 
gymnázium i celou Kaplici na úrovni Jihočeského kraje i celé České 
republiky. 

Studenti kvarty, OA a Gymnázium Kaplice 

1962 

2005 Čemu byl ob ětován? 
 

Tentokrát přichází naše otázka téměř bez indicií. Nad 
Kaplicí, v „sedélku“ Suchého vrchu, stojí tesaný 
kamenný sloupek vsazený do hrubého balvanu. K jaké- 
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  Plnění rozpo čtu k 30. červnu 2005 
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Druh příjmu 

v tisících Kč v Kč 
daň z příjmu fyzických osob ZČ 10 000 10 000 5 446 729,00 
daň z příjmů fyzických osob 
OSVČ 4 600 4 600 3 115 122,00 
daň z příjmů právnických osob 10 000 10 000 3 657 924,00 
daň z příjmů právnických osob 
obec 2 000 3 314 3 314 360,00 
daň z přidaté hodnoty 18 000 18 000 7 515 080,00 
daň z nemovitostí 2 500 2 500 2 091 331,00 
poplatek za znečištění ovzduší 5 5  
poplatky za odnětí půdy 20 25 7 877,00 
výtěžek z výherních hracích 
automatů  402 403 399,78 
správní poplatky 3 409 3 439 2 399 291,00 
místní poplatky 4 370 4 370 3 327 292,00 
Daňové příjmy celkem 54 904 56 655 31 278 405,78 
příjmy z poskytování služeb     217 240 200 405,00 
odvody příspěvkových 
organizací            2 234 2 234 1 101 319,50 
odvod přebytků org s přím. 
vztahem  373 73 814,00 
příjmy z pronájmu majetku   7 736 7 736 3 477 022,20 
příjmy z úroků  a dividend                               408 594 409 923,13 
přijaté sankční platby           410 607 436 974,26 
příjmy z finančního vypořádání                   36 35 485,90 
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 2 931 2 931 1 362 534,00 
ostatní přijaté vratky                                 64 72 327,50 
příjmy z prodeje majetku                            4 995,00 
přijaté neinvestiční dary                        4 3 600,00 
přijaté pojistné náhrady          27 52 131,00 
přijaté příspěvky a náhrady     7 178 7 199 274,36 
ostatní nedaňové příjmy                   190 190 116 162,00 
příjmy z úhrad vydobývacího 
prostoru   20 20 13 802,50 
splátky půjček SF                             37 950,00 
Nedaňové příjmy celkem  14 146 22 234 14 597 720,35 
příjmy z prodeje domů 2 000 2 000 262 725,00 
příjmy z prodej pozemků 500 700 665 033,00 
Kapitálové příjmy celkem  2 500 2 700 927 758,00 
neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu  543 543 000,00 
neinvestiční dotace ze SR na 
soc. dávky 26 513 26 513 16 300 000,00 
neinvestiční dotace ze SR  
souhr. vztah 16 789,10 16 789,10 8 394 552,00 
neinvestiční dotace ze SR 
ostatní 1 105 1 105 552 516,00 
neinvestiční dotace od obcí  876 885 343,00 
neinv dotace od krajů na 
výkon st správy  149 148 395,00 
neinv dotace od krajů na 
hasiče   102 000,00 
neinv dotace od krajů 
Program obnovy venkova  21,60 21 600,00 
převod z fondu hospod 
činnosti 6 326 6 546 809 131,00 
převod z depozitního účtu  101 100 688,00 
investiční dotace ze SR 
chráněné bydlení 5 760 5 760 1 506 387,00 
grant Jč kraj projekt Bělidlo 112,50 112,50  
Přijaté dotace  
celkem  56 605,60 58 516,20 29 363 612,00 
 

PŘÍJMY 
CELKEM 128 155,60 140 105,20 76 167 496,13 
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Druh výdaje 

v tisících Kč v Kč 
služby v ostatní veterin. péči 40 40 1 785,00 
zaměření majetku města 1 626 1 626 80 325,00 
nákup lesního pozemku  220 219 148,00 
výkon st. správy v lesním 
hospodářství  149 148 395,00 
Zemědělství a les. hospod. 
celkem 1 666 2 035 449 653,00 
Vnit řní obchod, cest. ruch 
Bělidlo 101 280 280 277 580,00 
komunikace úklid, posypy 2 750 3 100 2 640 418,00 
opravy komunikací 500 500 186 810,60 
BESIP propagace 10 10  
vyhrazená parkovací místa 20 20 20 000,00 
příspěvek na dopravní obslužnost 280 170 69 034,00 
dopravní zprav, poradenské služby 25 66 29 537,70 
dopravní značení, odtah vraků 80 229 61 662,00 
přeložka komunikace II. třídy 
projekt 800 800 285 790,40 
provádění st. odborného dozoru 10 10  
studie sjezdu z komunikace R3  200  
oprava autobus. zastávky Mostky  30 27 555,80 
opravy místních komunik., Přísečno  965  
přemístění autobus zastávky 
Jihostroj 500 500  
komunikace Lipová 1 200 1 200  
vyhýbací pruhy k zámečku 100 100 100 000,00 
projekt mostu Papírna  460   
opravy chodníků a schodišť 1 000 1 000 691 967,85 
opravy a čištění dešťových vpustí 200 1 421,00 
Doprava celkem 7 475 9 361 4 113 197,35 
vodné stojánek, osazení vodoměrů 8 16 3 600,00 
vodovodní řad Blansko podíl 1 000 1 000  
přívodní řad úhrada úroků,změna 
projektu 280 304 169 171,70 
vodovod Pořešín projekt 250 250  
projekty JVS, žádost o dotaci 802 802 400 000,00 
opravy kanalizací a vpustí  199 42 078,00 
intenzifikace ČOV Kaplice 19 563 16 535 8 991 430,80 
Vodní hospodářství celkem 21 903 19 106 9 606 280,50 
Spoje - zřízení TV Prima 35 35 19 843,00 
MŠ Nové domovy oprava ploché 
střechy 80 80  
MŠ 1. máje 771 rekonstrukce soc. 
zařízení 500 550  
MŠ ND příspěvek na činnost 1 728 1 728 864 000,00 
MŠ Nové domky příspěvek na 
činnost 988 988 494 000,00 
MŠ 1. máje 771 příspěvek na 
činnost 1 412 1 412 706 000,00 
Předškolní zařízení celkem 4 708 4 758 2 064 000,00 
ZŠ Fantova oprava TÚV, inzerát  355 13 277,70 
ZŠ Fantova rekonstrukce šaten u 
tělocvičny 500 500 7 350,00 
ZŠ Školní rekontrukce střechy 500 500 255 469,00 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  3 044 3 044 1 522 000,00 
ZŠ Školní příspěvek na činnost 3 932 3 932 1 966 000,00 
Základní školy celkem 7 976 8 331 3 764 096,70 
ŠJ Školní stavební úpravy 350 201 173 243,00 
ŠJ Fantova rekonstrukce kuchyně  370  
ŠJ Školní příspěvek na provoz 780 780 390 000,00 
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 392 392 196 000,00 
Školní stravování celkem 1 522 1 743 759 243,00 
městská knihovna 1 700 1 700 708 469,15 
zřízení muzejní expozice 180 180 24 285,00 
kronika města 17 17 2 411,00 
Kaplické slavnosti 220 220 47 548,00 
přeshraniční spolupráce 40 40 3 917,00 
KIC příspěvek na činnost 3 050 3 050 1 524 000,00 
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projekt na opravu válečných hrobů  8 2 662,00 
hrad Pořešín 100 100  
kaple Josefa a Barbory vytápění  300 51 979,00 
údržba památek podíl 400 400 6 437,90 
městský rozhlas údržba 20 20  
občanská komice 80 84 35 706,50 
Kultura celkem 5 807 6 119 2 407 415,55 
sportovní hala Bělidlo 650 668 367 746,10 
hřiště u ZŠ Školní podíl 2 000 1 311  
koupaliště 250 250  
údržba sportovišť 290 306 137 177,00 
neinv příspěvek sport. odd. na 
mládež 500 502 497 000,00 
příspěvky na provoz  neziskovým a 
jiným org. 180 180 145 000,00 
údržba hřišť a ostatních ploch u 
hřišť 1 170 1 154 292 238,00 
Tělovýchova a zájm. činnost 
celkem  5 040 4 371 1 439 161,10 
Zdravotnictví   12 12 6 000,00 
úroky z úvěru BSŠ 2 745 2 746 1 375 207,56 
realitní kancelář HECI služby 15 15 14 101,50 
chráněné bydlení Blansko 9 954 9 954 2 017 136,00 
úprava bytu Nové domky čp. 643 800 596 597 021,60 
úroky z převzatých závazků, 
splátka jistiny 940 938 937 175,32 
oprava věže Bělidlo 101  180 12 600,00 
Bělidlo čp. 101 turistická ubytovna 
podíl 1 000 520  
Omlenická čp. 436 rekonstrukce 
osvětlení 150 66 65 634,30 
Linecká čp. 368 OA rekonstrukce 
jídelny 1 100 1 100 176 239,00 
Náměstí čp. 45 Katastrální úřad 
půdní vestavba 1 500 1 500 1 350 880,00 
veřejné osvětlení energie 450 450 260 620,00 
veřejné osvětlení údržba, rekonstr. 1 250 1 250 710 367,00 
hydrogeologický průzkum na 
hřbitovech 60 60 38 661,00 
opravy a provoz hřbitovů Kaplice, 
Blansko 460 460 220 685,00 
tlaková regulace 2 300 2 300 559 502,00 
projektová dokumentace k dotacím 1 000 540 5 870,00 
právní služby a soudní výlohy 
NBH 50 124 88 481,00 
ostatní služby pro územní rozvoj 300 300 231 370,80 
oprava střech (MŠ, čp. 68)  55 55 004,00 
platby daní a soudních poplatků 200 200 97 184,00 
rezerva na opravy 500 90  
nákup budov  2 430 2 219 074,00 
nákup pozemků 3 300 3 537 2 976 031,00 
energetický audit  města 300 623  
demolice WC v parku  5  
územní plán změna 203 319  
architekt města 75 75 43 316,00 
Bydlení, komun. služby 
celkem 28 652 30 433 14 052 161,08 
kontejnery, odpad koše, sběr a svoz 
PET lahví 420 448 371 889,00 
sběr a svoz komunálního odpadu, 
sběrný dvůr 960 960 436 276,00 
sběr a svoz komunálního odpadu 
občané 2 500 2 500 1 027 544,00 
vývoz kontejnerů osady 150 150 21 752,00 
likvidace černých skládek 50 50 18 110,00 
posudky, rozbory, ozn. památ. 
stromů, ostatní 75 75   
úklid města 2 100 2 100 1 098 811,00 
úklid zeleň města  1 400 1 401 352 348,00 
údržba krajnic u obecních 
komunikací 20 20 138,00 
výstava trofejí 15 14 11 700,00 
kácení a výsadba dřevin 95 95 15 800,50 
péče o vzhled obce, vánoční 
výzdoba 30 30 13 245,00 
údržba městského mobiliáře 80 80 18 683,50 
Ochrana život. postř. celkem 7 895 7 923 3 386 297,00 

Dávky a podpory v sociálním 
zabezpečení celkem 26 513 26 513 15 771 802,00 
dům s pečov. službou 560 560 220 967,20 
klub důchodců 71 71 6 421,00 
sociální pomoc os. nepřizp. 82 82 1 545,50 
Sociální péče celkem 713 713 228 933,70 
 

Civilní nouzové 
plánování 10 20 10 028,50 
Městská policie 1 200 1 357 535 332,05 
Požární ochrana 240 232 51 237,34 
Místní zastupit. orgány 2 051 2 051 844 442,77 
Činnost místní správy 28 500 29 043 12 741 573,13 
Finanční operace  
a ostatní činnost 2 200 6 174 7 643 355,73 

VÝDAJE  CELKEM                                                        154 398 160 610 80 171 633,50 
 

FINANCOVÁNÍ – třída 8 
změna stavu na 
bankovních účtech 13 573,40 7 330,80 4 036 623,04 
přijaté dlouhodobé 
půjčky ČMZRB 14 621,00 14 621,00 7 295 766,66 
uhrazené splátky 
dlouhodob. půjček -4 502,00 -3 595,00 -1 560 740,44 
změna stavu dlouho-
dob. prostř. na BÚ  -402,00 -87 511,89 
aktivní dlouhodobé 
operace  2 550,00 2 550,00 -5 680 000,00 
FINANCOVÁNÍ  
CELKEM 26 242,40 20 504,80 4 004 137,37 
 

Sestavila: J. Jiskrová 
 
   Vyhrazená parkovací místa  
 

Od 15. 7. 2005 Město Kaplice nabízí občanům možnost využití 
parkoviště v ul. Omlenická (vedle čerpací stanice) pro vyhrazená 
parkovací místa - nákladní i osobní automobily (fyz. i práv. osoby). Se 
žádostmi a informacemi se obracejte na odbor dopravy a sil. 
hospodářství MěÚ Kaplice. Schválená výše poplatků: 
 
 

Vyhrazené 
parkovací místo 

Počet 
míst 

Rozměr Cena/rok 

Nákladní automobil 12 3,4 m x 9,9 m 4000 Kč/rok 
Tahač s návěsem 9 4 m x 18 m 5000 Kč/rok 

Velký  os. automobil 16 2,4 m x 5,3 m 3000 Kč/rok 
 

Bc. K. Čajan, vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství MěÚ Kaplice 

 

   Parkovací karty 
 

Město Kaplice nabízí občanům od 01.08.2005 možnost zakoupení 
parkovacích karet v objektu služebny Městské policie. Snahou je 
vyjít vstříc občanům při vyřizování svých nutných záležitostí a 
zkrátit jejich dobu zdržení.  
Parkovací karta opravňuje držitele k bezplatnému stání osobního 
motorového vozidla na parkovištích s parkovacím automatem bez 
nutnosti jeho použití, které provozuje Město Kaplice v těchto 
lokalitách: Náměstí, ul. Dlouhá, ul. Tržní, ul. Omlenická. 
 

Parkovací karta neopravňuje držitele k trvalému stání na výše 
uvedených parkovištích, ale pouze po dobu nezbytně nutnou 
(nejdéle 2 hodiny), nezakládá držiteli žádný nárok na přednostní 
stání motorového vozidla, může si ji zakoupit každý občan starší 18-
ti let (fyz. i práv. osoba) s trvalým pobytem (sídlem, provozovnou) 
v Kaplici. 
Cena parkovací karty: 
 

 
 
 

Bližší informace Vám sdělí odbor dopravy a silničního hospodářství 
MěÚ Kaplice. 

Doba platnosti Cena v Kč 
6 měsíců 250 
12 měsíců 400 
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   Střední školství - Petice  
 

Ráda bych všechny jako členka Petičního výboru proti 
zrušení osmiletého gymnázia a proti sloučení Obchodní 
akademie a Gymnázia Kaplice se Středním odborným 
učilištěm Kaplice informovala o výsledcích červnové 
petiční akce. Během 14 dnů svým podpisem vyjádřilo 
nesouhlas se záměry Krajského úřadu Jihočeského kraje 
1.103 občanů Kaplicka. Podpisové archy byly zaslány 
Krajskému úřadu Jčk, Městskému úřadu Kaplice a 
posléze i ministryni školství. Nemalým dílem tak 
přispěly k odvrácení sloučení těchto škol, ovšem 
zabránit krajskému úřadu v radikálních zásazích se plně 
nepodařilo: verdiktem je splynutí škol, kdy vznikne 
nový subjekt s názvem Gymnázium, Střední odborná 
škola ekonomická a Střední odborné učiliště Kaplice, v 
tuto chvíli bez oborů osmileté gymnázium a 
automechanik. 
Zároveň bych vás chtěla stručně seznámit s postupy 
týkajícími se vývoje středního školství v Kaplici. 8. 
července se konalo setkání svolané starostou Kaplice, 
kde se rozhodovalo o dalším jednání zainteresovaných 
stran včetně samotného Města Kaplice. Schůze se 
zúčastnili: Mgr. F. Jiskra (starosta), Ing. V. Kozyrev 
(místostarosta), Ing. M. Caisová (ředitelka SOU), Mgr. J. 
Havelka (ředitel OA a G), M. Nová (členka Školské rady OA 
a G), Mgr. J. Drdák (Odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Kaplice), M. Kořínková (zástupce Petičního výboru). 
Shodli jsme se, že je nutné, aby nyní samo město dalo najevo 
svůj odmítavý postoj a důrazně požadovalo otevření 
osmiletého gymnázia k 1. 9. 2006, jehož existence nebyla 
Krajským úřadem Jihočeského kraje podpořena. Vedení 
města přislíbilo, že se sejde se starosty přilehlých obcí v 
našem správním regionu, podobně jako tomu bylo v případě 
plánovaného zrušení SOU a společně se postaví za otevření 
osmiletého studijního oboru. V diskuzi zazněla také otázka 
částečného financování budovy Obchodní akademie a 
Gymnázia Kaplice z městského rozpočtu - v budově SOU, 
kam by se v budoucnu měla přestěhovat nynější OA a G, 
totiž není dostatek prostor pro osmileté gymnázium. 
Domnívám se, že následkem útlumu tohoto oboru by v 
podstatě došlo k zániku gymnaziálního středního školství v 
Kaplici jako takového. Jelikož jedinými zmíněnými důvody 
pro reorganizaci středního školství z pohledu Krajského 
úřadu Jčk jsou ekonomické úspory, mohlo by toto vstřícné 
gesto hrát velmi důležitou roli. Celá záležitost tedy není 
uzavřena - i nadále se snažíme přimět krajský úřad k 
přehodnocení situace a citlivému přístupu ohledně 
optimalizace středního školství. 

Martina Kořínková 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   Ve staré márnici 
 

Návštěvníci městského hřbi-
tova si v nedávné době mohli 
všimnout lešením obestavěné, 
opravované bývalé márnice. 
Hlavním důvodem opravy 
bylo neútěšné vzlínání zemní 
vlhkosti a její pronikání do 
nosných zdí a omítek márnice. 
Sama budova není re-
gistrována jako památkový 
objekt, ale spadá do 
památkové zóny a proto je 
nutné každou úpravu a zásah 
konzultovat s Národním pa-
mátkovým ústavem v Českých 
Budějovicích. 
Stavebníci tak museli do 
detailu zachovat původní 
členění průčelí (nárožní pi-
lastry, vstupní archivolta, 
profilované podokenní a ko-

runní římsy, dva komíny, atd.; že je průčelí opravdu výpravné 
si může povšimnout každý), stejně tak nátěry truhlářských a 
klempířských prvků. Oprava, zaměřená na fasádu a problém 
vzlínání vody,  probíhala ve dvou etapách. V té prvé, na 
podzim, byla provedena odkopávka na základovou spáru a 
odvodnění pomocí drenážního potrubí, provedl se rovněž 
obsyp základu štěrkem a odvedení dešťových vod z okapů 
mimo prostor márnice. Před zimou se ještě stihly otlouct 
nesoudržné vrstvy omítky. Na jaře pak přišel čas pro novou 
omítku a nátěry dveří, oken a klempířských výrobků.  
Márnice, jinak také umrlčí komora byla na hřbitově 
(založeném roku 1787) postavena podle plánu zednického 
mistra Josefa Gottharda z roku 1901. Jako márnice sloužila 
asi do poloviny 70. let, krom umrlčí komory se uvnitř 
skrývala kancelář (dva komíny!), a také… pitevna.  

red 
 

Cetvinský kostel otev řený 
 
 

Sobota 13. srpna 2005  
 
 

14.00  hřbitov Cetviny  / vzpomínka  
           Procesí ke kostelu Narození Panny Marie 
 

14.45 Bohoslužba v kostele Narození Panny Marie  
           celebruje gen. vikář J. Baxant 
 

Cetvinský kostel Narození Panny Marie bude v neděli 14. srpna 
2005 otevřený od poledních hodin do pozdního odpoledne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 strana 8

   Střední školství v Kaplici  
 

- chronologie událostí pokračování ze str. 1 
 
21. 3. 2005  SOU Kaplice předkládá návrh řešení 
problematiky středního školství v působnosti Obce III 
Kaplice. V návrhu se objevuje jediná varianta – sloučení 
SOU Kaplice s OA a G Kaplice, kde nástupnickou 
organizací bude SOU Kaplice. Hovoří se o postupném 
útlumu oborů na SOU i o útlumu oboru osmiletého 
gymnázia, ovšem bez souhlasu vedení OA a G Kaplice. 
25. 3. 2005  Ing. Bc. Hrdinová (členka Rady JčK) píše 
starostovi Kaplice všeobecný dopis, kde zdůvodňuje nutnost 
přijetí koncepčního rozhodnutí o úpravě sítě škol. Sděluje, že 
OŠMT projednává možné úpravy s řediteli dotčených škol v 
kraji (s vedením OA a G se dosud nejedná). 
30. 3. 2005  starosta Kaplice p. Jiskra píše p. Hrdinové, že 
nesouhlasí s direktivním sdělením o ukončení existence SOU 
Kaplice a znovu obhajuje stanovisko starostů 14 obcí (o 
osudu OA a G se nezmiňuje). 
4. 4. 2005  v podkladech pro jednání VVVZ JčK o první 
etapě optimalizace škol k 1. 1. 2006 je návrh na sloučení 
SOU Kaplice a OA a G Kaplice s tím, že nástupnickou 
organizací bude SOU Kaplice, nový název nástupnické 
organizace bude SOŠ a SOU Kaplice (o osudu gymnázia se 
opět nehovoří). Tento návrh však nebyl projednán a 
rozhodnutí bylo odloženo. 
4. 4. 2005  na 52. zasedání MěR Kaplice p. starosta 
informuje, že proces optimalizace středního školství v 
Kaplici je ve fázi vyjednávání, že se objevil návrh na spojení 
těchto dvou školských zařízení a vytvoření integrované 
střední školy. V usnesení č. 1220 se objevuje, že MěR je 
přesvědčena, že v případě sloučení by nástupnickou 
organizací měla být OA a G Kaplice. Jiná varianta řešení 
kaplického středního školství nebyla navržena (hledala se 
vůbec?) 
Složení MěR: Mgr. Ferdinand Jiskra, Josef Kaloš, Ing. 
Václav Kozyrev, Josef Šedivý, Petr Malena, Jan Kozojed, 
Mgr. Karel Světlý 
18. 4. 2005  na 53. Zasedání v Usnesení č. 1236 MěR 
pověřuje vedení města vyvolat společné jednání s řediteli 
obou středních škol v Kaplici k projednání a sjednocení 
stanoviska v postupu směrem ke Krajskému úřadu a to v tom 
smyslu, že pokud dojde k útlumu SOU Kaplice, aby řešením 
bylo sloučení této školy s OA a G Kaplice a podmínkou bylo, 
že nástupnickou organizací bude OA a G Kaplice. 
21. 4. 2005  probíhá jednání mezi starostou města a vedením 
obou škol. 
22. 4. 2005  starosta Kaplice píše dopis úředníkům i 
zastupitelům Jčk, ve kterém žádá zachování SOU Kaplice a 
jako nosný vnímá i návrh na sloučení obou středních škol dle 
návrhu ing. Caisové (z 21. 3. 2005) s tím, že nástupnickou 
organizací by jednoznačně měla být OA a G Kaplice se 
zachováním stávající organizační struktury 12 tříd (4 třídy 
OA, 8 tříd gymnázia). 
28. 4. 2005  ředitel OA a G Kaplice p. Havelka seznamuje 
tytéž osoby se svým stanoviskem k optimalizaci školství v 
Kaplici. Vyjadřuje se pro zachování SOU Kaplice, ale 
jednoznačně odmítání sloučení obou škol. Obhajuje nutnost 
otevření oboru osmiletého gymnázia ve školním roce 2006/07 
Květen 2005   Kaplický zpravodaj - Sloupek starosty - 
výzva občanům: „…Konečné řešení bude zřejmě ještě letos 
schváleno Zastupitelstvem Jihočeského kraje a povinností nás 
všech, kteří mohou tento proces ovlivnit, je zasadit se o 
zachování středního školství v Kaplici..." 

10. 5. 2005  V usnesení č. 475/2005/RK se ukládá řediteli 
krajského úřadu p. Stráskému shromáždit příslušné podklady 
pro projednávání změn v síti škol v kraji, navrhnout 
příslušné varianty řešení, varianty projednat s řediteli 
dotčených škol a předložit radě kraje příslušné zpracované 
materiály. 
23. 5. 2005  vedoucí OŠMT p. Zeman direktivn ě sděluje 
řediteli OA a G Kaplice, že tato škola bude k 1. 1. 2006 
sloučena s SOU Kaplice, nástupnickou organizací bude 
SOU a osmileté gymnázium bude utlumeno. Tento návrh má 
projednat Zastupitelstvo JčK 13. 9. 2005. 
26. 5. 2005: studenti OA a G sepisují Petici proti sloučení s 
SOU Kaplice a za zachování osmiletého gymnázia. Tuto 
petici v krátké době podepsalo více než 1000 občanů 
Kaplicka. 
6. 6. 2005  probíhají volby do Školské rady OA a G, rodiče 
studentů vyjadřují rozhořčení nad návrhem sloučení školy 
se SOU. 
6 6. 2005  na jednání Zastupitelstva města Kaplice žádá 
ředitel OA a G, aby zastupitelstvo projednalo stanovisko 
MěR ke sloučení kaplických středních škol. Upozorňuje, že 
cca 60 nespokojených rodičů uvažuje o přestupu svých dětí 
na jiná gymnázia v případě sloučení. Zastupitelstvo přislíbilo 
projednávání problému optimalizace středního školství v 
Kaplici na svém dalším zasedání 22. 6. 2005. 
7. 6. 2005  na jednání RK JčK bylo odhlasováno splynutí 
OA a G, SOU a SPV Kaplice. Tento návrh je postoupen k 
projednání VVVZ a poté ke schválení Zastupitelstvu JčK, ale 
už 21. 6. 2005 (proč toto urychlení?). VVVZ má možnost 
vyjádřit se k této problematice teprve 20. 6. 2005. 
21. 6. 2005  na jednání Zastupitelstva JčK probíhá 
nejednoznačná diskuse o rychlosti až překotnosti 
projednávání optimalizace škol v Jihočeském kraji a o 
vhodnosti slučování tak odlišných typů škol, jako je 
gymnázium a SOU. Po jednání v klubech politických stran 
Zastupitelstvo JčK schválilo většinou hlasů splynutí OA a G, 
SOU a SPV Kaplice v novou příspěvkovou organizaci pod 
názvem Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a 
Střední odborné učiliště Kaplice, Pohorská 86. 

Sdružení rodičů OA a G  
 

   Knihovna – provoz p řes prázdniny 
 
Oddělení pro dospělé:  provoz bez přerušení 
Oddělení pro děti:  od 22. do 31. srpna zavřené 
Internetová studovna:  provoz bez přerušení 
Obě pobočky:   provoz bez přerušení 
 

Všem velkým i malým čtenářům přejeme hezké a klidné prázdniny.  
 

   Otevřené hrani ční přechody 
 

Pro pěší a cykloturisty na Kaplicku budou otevřeny tyto 
hraniční přechody: 
 

Hraniční přechod Cetviny – Mairspindt  
Kamenný most u Cetvin bude otevřen 13. a 14. srpna 2005 
(12.00 až 18.00 hodin).  
 

Hraniční přechod u Svatého Kamene 
Ve dnech 5. srpna (8.00 – 18.00 hodin), 7. srpna  (7.00 – 
18.00 hodin) a 15. srpna 2005 (8.00 – 18.00 hodin). 
 

Hraniční přechod v Pohoří na Šumavě 
Ve dnech 10. září (10.00 – 18.30), 11. září (12.00 – 18.00 
hodin) a 26. října 2005 (12.00 – 16.00 hodin).  
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                TURISTIKA  a  SPORT 
srpen

Brána názor ům otev řena  
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   23 dní pro osmileté gymnázium 
 

Mezi 31. 5. a 22. 6. 2005 jsem se intenzivně účastnil 
jednání se státními a samosprávnými orgány, jejichž 
tématem byla „optimalizace" středního školství v Kaplici. 
Hájil jsem v nich zájem skupin rodičů, kteří usilují o 
přijetí svých dětí do prvního ročníku osmiletého 
gymnázia v Kaplici ve školním roce 2006/2007. O 
několik pro mě důležitých momentů z těchto jednání se 
chci s vámi podělit. 
O čem se nemluvilo? 
Nemluvilo se o tom, že zákon obecně vymezuje postup 
zřizovatele při zrušení nebo zřízení školy „souladem 
rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů 
obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým 
vývojem a rozvojem svého území“. Zřizovatel 
argumentoval od počátku pouze finančními úsporami a de-
mografickými tlaky. Zájem občanů obce je brán v potaz 
poprvé až díky petiční akci studentů místního gymnázia, kteří 
tak do procesu „optimalizace“ výrazně zasáhli. 
Nemluvilo se o variantách „optimalizace“, jež jsou v obecné 
rovině zmíněny v květnovém usnesení Rady Jihočeského 
kraje. 
Nemluvilo se o tom, že zřizovatel diplomaticky a tvrdošíjně 
setrvával na stanovisku osmileté gymnázium v Kaplici zrušit 
navzdory snaze Petičního výboru, Sdružení rodičů OA a G a 
zájemců o studium na osmiletém gymnáziu. Nemluvilo se o 
tom, že první etapa „optimalizace" zasáhla příhraniční 
regiony a střednímu školství v Českých Budějovicích se 
velkým obloukem vyhnula. 
O čem by se mluvit mělo? 
Mělo by se mluvit o tom, že účelový a jednostranný výklad 
zákonů by se neměl v našem občanském životě objevit. Z 
tohoto pohledu jsem tedy postoj zřizovatele vnímal 
přinejmenším jako přezíravý. 
Mělo by se mluvit o nepřipravenosti místních samospráv 
adekvátně reagovat na postup Odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy a postoj Výboru pro vzdělávání, výchovu a 
zaměstnanost. Mělo by se mluvit o tom, že státní správa a 
samospráva na všech úrovních je tu proto, aby sloužila 
občanům a ne naopak. 
Mělo by se připomenout našemu místostarostovi a krajskému 
zastupitelovi panu Josefu Kalošovi, že při nástupu do své 
veřejné funkce sliboval na svou čest a svědomí, že ji bude 
vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů. 
Navzdory tomu však podle jeho vlastních slov dne 21. 6. 
2005 při zasedání Krajského zastupitelstva hlasoval v otázce 
odsunutí projednávání „optimalizace" středního školství v 
Kaplici na pozdější dobu podle příkazu politického klubu. 
Domnívám se, že z pozice jeho funkce je naprosto 
nemyslitelné, aby nevzal ohled na jasně zformulovaný názor 
více jak tisíce dospělých a rozumně myslících občanů obce, 
jejichž zájmy slíbil hájit. V civilizovaných krajích by takový 
politik jistě podal rezignaci. Tak uvidíme, zda se k těmto 
krajům může přiřadit už i Kaplice. 

 
V Kaplici 19. 7. 2005, Mgr. Petr Nový 
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9. číslo Zpravodaje vyjde až během druhého týdne 
v září. Uzávěrka příštího čísla se výjimečně posouvá 

na 23. 8. 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 

   TJ Cíl Kaplice 
 

2. 8.    Přírodní rezervace Vyšenské kopce   12 km 
Autobusem (od školy) v 6.35 hod. do Českého Krumlova. Pěší trasa: 
Č. Krumlov - Vyšný - Dobrkovice - Kvítkuv Dvůr - Dubík - 
Plešivec - Český Krumlov. Odtud autobusem do Kaplice 
 
9. 8.    Na Todeňskou horu     13 km 
Autobusem (od školy) v 7.00 hod. do Besednice. Pěší trasa: 
Besednice - Nesmeň - Něchov - Todně - Todeňská hora – Polžov - 
Ločenice. Odtud autobusem do Kaplice. 
 
16. 8.       Z Černé v Pošumaví do Hořic na Šumavě  12 km 
Autobusem (od školy) v 6.35 hod. do Č. Krumlova, dále pak vlakem 
do Černé v Pošumaví. Pěší trasa: Černá v Pošumaví - Slavkovice - 
Muckov - Hostivínova Lhota – Mýtina - Sv. Anna - Hořice na 
Šumavě. Odtud vlakem do Č. Krumlova, autobusem do Kaplice. 
 
23. 8.    Z Benešova nad Černou do Klení   10 km 
Autobusem (aut. nádraží) v 9.10 hod. do Benešova nad Černou. Pěší 
trasa: Benešov nad Č. - Valtéřov - Klení - Benešov nad Černou. 
Odtud autobusem do Kaplice. 
 
30. 8.  Z Rožmitálu na Sumavě přes Michnice do Kaplice  10 km 
Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šumavě. Pěší 
trasa: Rožmitál na Šumavě - Michnice - Michničky - Horšov - Malý 
Strádov - Kaplice. 

   

  Radnice: V pondělí 11. 7. 2005 přivítal v městě Kaplice nového faráře  
  P. P.  Šimáka starosta města. Hovořilo se např. o zpřístupnění farního 
  kostela mimo dobu bohoslužeb, otevření farní knihovny či o případných 
  činnostech v oblasti charity…  
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Foto a video soutěž 
stále probíhá  

 

Až do 30. října 2005 můžete zasílat soutěžní snímky. 
 

Kategorie: 
A – krajina, příroda a s ní spojený život 
B – turistika a cyklo (s důrazem na akci Kolem kolem Kaplicka) 
C – Kaplické a Freistadské slavnosti 
 

Formát min. 13x18 cm, max. 30x40 cm (max. 5 snímků od 
autora, v případě VHS a DVD 2 snímky). 
  

Práce zasílejte na adresu: 
Infocentrum, Linecká 434, 382 41 Kaplice 

Informace: infocentrum@mestokaplice.cz, tel. 380 311 388 

Rádi bychom pod ěkovali …  
 

Chtěli bychom tímto poděkovat Všem, kteří se dne 17. 6. 
2005 přišli rozloučit do Obřadní síně v Kaplici s naším 
drahým p. Josefem Behancem. Děkují manželka Jana 
Behancová, syn Josef, syn Vladimír s rodinou, dcera Jana 
s manželem a ostatní příbuzní.  
--------------------------------------------- 

 
Děkuji všem zaměstnancům KIC Kaplice za vyhlášení nálezu 
korely pestré, která se mohla vrátit k majiteli.  

M. Jakl 
 

   S tebou m ě baví sv ět 
 

Jménem domu dětí a mládeže v Kaplici, provozovatele 
dětského letního tábora v Deskách, chci dodatečně vyslovit 
pochvalu všem dětem, které se zúčastnily v termínu 9. - 17. 7. 
2005 tábora „S tebou mě baví svět “. Tito účastníci vytvořili 
výbornou soudržnou partu a svým vzorným chováním, 
dodržováním táborových pravidel, ale i svými vědomostmi a 
znalostmi byli vynikajícími reprezentanty svých škol, o 
jejichž dobré jméno se zasloužili. 
Naše upřímná pochvala a srdečné poděkování za výbornou 
práci patří také 
vedoucím na tomto 
táboře, jmenovitě 
panu Václavu 
Klimešovi, slečnám 
Štěpánce Papajové, 
Markétě Nové a 
Veronice Vostřá-
kové, paní kuchařce 
Milušce Trníkové a 
v neposlední řadě i 
členům Sportovní-
ho klubu policie 
Český Krumlov 
(oddíl kynologie), 
kteří nás již 
tradičně navštěvují 
se svým vysoce 
instruktivním pro-
gramem. 

 
Za DDM Kaplice Olga Korecká, Karel Toncar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sloupek pro děti… 
 

Krást se nemá !!! 
 

Dobrý den, už minule jste se seznámili s želvou Kristýnou a 
její rodinou, a proto pro vás máme další díl příběhů o této 
zlobivce. 
Jednoho letního dne dostala Kristýna velikááánskou chuť na 
třešně. Ale kde je vzít? V obchodě byly drahé, a tak šla 
Kristýna za svou nejlepší kamarádkou, která byla stejně 
zlobivá jako ona. Jmenovala se želva Barča. Kristýna s 
Barčou se tedy radily, jak to udělat, aby tu jejich chuť nějak 
přemohly. Kristýnu napadlo, že babička Róza má zahradu, ve 
které pěstuje třešně a právě na nich teď dozrály ty krásné 
plody s tou vynikající chutí. Barču hned napadl ďábelský 
plán na získání tohoto ovoce. Velice dlouho přemýšlely, jak 
to mají udělat, až na to přišly. Až se setmí, tak půjdou přes 
celou želví vesnici, přelezou babiččin plot a vylezou na 
nejvyšší třešeň z celé zahrady. Jako první vyleze Kristýna a 
hodí nějaké třešně Barče. Pak vyleze Barča a hodí nějaké 
třešně Kristýně, dokud nebudou mít obě plné kapsy. 
A jak plánovaly, tak také udělaly. Až na jeden háček. Když 
Barča přelézala plot, natrhla si kalhoty. To by jim až tak 
nevadilo, jenže pro změnu, když přelézala plot Kristýna, 

spadla a zlomila si nohu. 
Nemohla se na ni ani 
postavit, a proto se obě 
lekly a nevěděly, co mají 
dělat. Když to Kristýnu 
bolelo čím dál tím víc, 
rozhodla se Barča dojít pro 
třešně sama a ubohou 
Kristýnu tam nechala.  
Po chvíli se vrátila a 
Kristýně darovala polovinu 
svých dobrot. Když obě 
spořádaly to, co nakradly, 
rozbolelo je břicho. Barča 
už to nemohla vydržet, a tak 
šla vzbudit babičku Rózu. 
Babička jim vynadala a 
vzala je obě do nemocnice a 
pan doktor je prohlédl. Po 
chvíli řekl Róze, že snědly 

moooc třešní a že budou muset zůstat několik dní v 
nemocnici. Kristýna dostala na zlomenou nohu sádru a 
nemohla pořádně chodit. 
Proto děti nikdy nic neukradněte, protože se vám to vždy 
vrátí!!!     

Helena Vanišová, Lucie Fajtová  
 

   Černá skládka 
 

Městský úřad Kaplice odbor životního prostředí chce touto 
cestou upozornit na rozrůstající se černou skládku v lokalitě 
nad Novým rybníkem (bahňákem) u zahrádkářské kolonie.    
I přes nově zavedený místní poplatek se na této černé skládce 
objevuje běžný komunální odpad, velkoobjemové a 
nebezpečné odpady. Apelujeme na všechny občany, aby 
nezakládali černé skládky, ale využívali k odstraňování 
odpadů sběrné nádoby a sběrný dvůr v Českobudějovické 
ulici.  
 
 
 
 


